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RESUMO 

Formação e degradação de feições redoximórficas em solos do Pantanal - MT 

 

 A paisagem do Pantanal tem como principal agente modelador a dinâmica fluvial, que 

com suas mudanças nos cursos dos rios, geram um mosaico de superfícies geomórficas 

criadas em diferentes ambientes de sedimentação com seus respectivos solos. Essas mudanças 

têm influência direta na hidrologia dos solos gerando alternância e complexidade em seus 

processos de formação. A sucessão de eventos de sedimentação com posterior retomada da 

pedogênese dificulta o estabelecimento das relações de causa e efeito, assim como do 

entendimento da hierarquia e da cronologia dos processos de formação das feições 

redoximórficas. As feições redoximórficas são os principais atributos utilizados para a 

identificação de solos sujeitos a inundações e conseqüentes ciclos de redução e oxidação, 

sejam eles atuais ou pretéritos. O presente trabalho teve como objetivo estudar a gênese das 

feições redoximórficas em topossequências selecionadas  na sub-região do Pantanal de Barão 

de Melgaço, a fim de avaliar em diferentes escalas de observação a formação e a degradação 

das feições redoximórficas e seu significado paleoambiental. Partiu-se da hipótese  de que as 

plintitas estão sendo formadas em condições atuais, relacionadas principalmente a ciclos de 

redução e oxidação causados pelos pulsos de inundação na planície pantaneira, enquanto as 

petroplintitas formaram-se devido à substituição de climas úmidos por climas mais secos 

durante o Quaternário. A ocorrência de horizonte B textural (Bt) nestes solos se deve a 

processos sedimentares e pedogenéticos, com posterior espessamento do horizonte E pela 

degradação do horizonte Bt (Bt→BE→E), associado à formação de nódulos de Fe-Mn por 

processos redoximórficos. Os principais tipos de feições redoximórficas identificadas nos 

solos foram: depleções de Fe-Mn e argila, hiporrevestimentos, revestimentos, 

preenchimentos, mosqueados e nódulos de Fe-Mn (plintita e petroplintita). As plintitas estão 

sendo formadas principalmente pelo mecanismo de epissaturação (pseudoglei), com a 

formação de lençol suspenso nas condições hidrológicas atuais. Por outro lado as 

petroplintitas que ocorrem em horizontes mais profundos tiveram pelo menos um estágio de 

formação sob condições hidrológicas bastante diferentes das atuais (clima semi-árido), o que 

proporcionou rebaixamento do lençol e o endurecimento das plintitas e sua transformação em 

petroplintitas. A idade relativa por C
14

 (AMS), do carbono ocluso nos nódulos (1720, 3030, 

8540 e 12330 AP), pode ser relacionada aos climas mais secos que ocorreram no Pantanal 

durante o Quaternário. A mudança no curso do rio promove a deposição de novas fácies sobre 

materiais que já tiveram pedogênese formando solos enterrados (paleossolos). Por outro lado, 

as novas condições  hidropedológicas instaladas não permitem a estabilidade, causando a 

degradação das petroplíntitas. O mecanismo de endossaturação (glei) é reponsável pela 

degradação de alguma das feições redoximórficas formadas por epissaturação. Os processos 

de gênese e degradação das feições redoximórficas nos solos estudados são policíclicos, o que 

leva frequentemente à ocorrência de evidências de processos de formação e degradação num 

mesmo horizonte. 

 

Palavras-chave: Plintossolos; Plintita; Mosqueados; Morfologia de solos; Solos 

redoximórficos; Solos hidromórficos; Hidropedologia; Paleossolos 
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ABSTRACT 

Formation and degradation of redoximorphic features in soils of Pantanal - MT 

 

 The fluvial dynamics is the main agent modeling of Pantanal's landscape, responsible 

for the formation of different sedimentary environments which creates a mosaic of 

geomorphic features and typical soils. The river course changes influences directly in soil 

hydrology generating alternation and complexity of soil processes. The sequence of 

sedimentation and pedogenic events make difficult understanding the cause and effect 

relationships, such as the hierarchy and chronology of redoximorphic features formation 

processes. Thus, this work had the aim to study the genesis of the redoximorphic features in 

detailed toposequences in Pantanal Barão de Melgaço subregion to evaluate the formation and 

degradation of redoximorphic features in different scales and its paleoenvironmental meaning. 

The hypothesis of this work is that the plinthites have been formed in current conditions 

related to reduction and oxidation cycles caused by flood pulses in the plain of Pantanal and 

the petroplinthites had been formed during the Quaternary period when wet climate was 

replaced by dry. The presence of argilic B horizon (Bt) in these soils are related to 

sedimentation and pedogenic processes with subsequent thickening of E horizon caused by Bt 

degradation (Bt→BE→E) associated with Fe-Mn nodules formation by redoximorphic 

processes. The main redoximorphic features identified in these soils were: Fe-Mn and clay 

depletions, hypocoatings, coatings, fillings, mottles and Fe-Mn nodules (plinthite and 

petroplinthites). The plinthites are being formed by episaturation (pseudogley) caused by 

perched water table formation in current hydrological conditions. However, petroplinthites in 

deep horizons had one or more stages of formation under hydrological conditions different 

from the current climate (semiarid), which provided plinthite hardnening and transformation 

to petroplinthite. The related C
14

 (AMS) age of the occluded carbon in the nodules (1720, 

3030, 8540 e 12330 BP) could be related to dry climates that occurred in the Pantanal during 

the Quaternary period. Thus, the river course changes promoted deposition of new facies over 

materials which already had pedogenesis forming buried soils (paleosoils). The new soil 

hydrology does not allow the stability of petroplinthites causing its degradation. The 

endosaturation mechanism (gley) is responsible for the degradation of some redoximorphic 

features formed by episaturation. Genesis and degradation processes of redoximorphic 

features in the studied soils are polycyclic, which lead frequently to the occurrence of 

evidence of soil formation and degradation processes in the same horizon.  

 

Keywords: Plinthosols; Plinthite; Mottles; Soil morphology; Redoximorphic soils; 

Hidromorphic soils; Hydropedology; Paleosoils    
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1 INTRODUÇÃO 

 

A paisagem do Pantanal tem como principal agente modelador a dinâmica fluvial, 

responsável pela formação de diferentes ambientes de sedimentação que com as mudanças no 

curso dos rios criam um mosaico de superfícies geomórficas com seus respectivos solos. 

Essas mudanças no curso dos rios tem influência direta na hidrologia dos solos gerando 

alternâcia e complexidade nos processos de formação destes.  

A sucessão de eventos de sedimentação e de pedogênese dificulta o estabelecimento 

das relações de causa e efeito, assim como o entendimento da hierarquia e da cronologia dos 

processos de formação e degradação das feições redoximórficas. Neste contexto, basear 

conclusões apenas nas observações de campo não é suficiente para uma interpretação objetiva 

baseada em processos para paleossolos, principalmente em solos policíclicos como são 

aqueles situados em sistemas aluviais (MCCARTHY et al., 1998). 

Em áreas úmidas ou wetlands, os processos redoximórficos predominam sobre os 

demais processos pedogenéticos, levando à formação de diversos tipos de feições 

morfológicas características. Essas feições são os principais atributos usados na identificação 

de solos submetidos a saturação e redução-oxidação ou na reconstrução paleoambiental. 

Sendo facilmente identificáveis pela presença de matizes cinza a azuladas e baixos cromas na 

matriz dos solos, com ocorrência de mosqueados e nódulos de Fe e Mn, de coloração 

vermelha, amarela, bruna e/ou preta (VEPARSKAS, 2001).  

O Fe e o Mn estão entre os cátions mais móveis no sistema sob condições redutoras. 

Segundo Vepraskas (1996) a formação de feições redoximórficas relacionadas a estes 

elementos ocorrerá após um ou mais dos seguintes processos: 1) redução dos óxidos de Fe e 

de Mn; 2) migração das formas reduzidas de Fe
2+

 e de Mn
2+

, mais solúveis, para outra porção 

do solo, e 3) oxidação do Fe e do Mn, formando concentrações na matriz do solo ou nos 

poros. O processo 1 leva ao aparecimento de uma matriz reduzida no solo, enquanto que o 2 é 

responsável pela ocorrência de depleções de Fe e de Mn. Todavia apenas a ação conjunta dos 

três processos leva à formação de concentrações redoximórficas.  

A identificação de feições relictuais em comparação com as contemporâneas 

geralmente é problemática (LINDBO et. al., 2010). Muitas vezes é necessária a combinação 

das observações micromorfológicas com dados de hidrologia para determinar se tais feições 

são relictuais ou contemporâneas (TUCKER et. al., 1994). A descrição micromorfológica 

pode ajudar na interpretação se a feição está se formando ou degradando (KEMP; 

MCDANIEL; BUSACCA, 1998). 
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Feições redoximórficas relictuais podem permanecer nos solos quando as condições 

hidrológicas não são alteradas (VEPRASKAS; LINDBO, 2012). Geralmente feições relictuais 

apresentam limites (bordas) abruptos e superfície lisa (TUCKER et. al., 1994). Porém 

mudanças na hidrologia dos solos podem causar a degradação destas (Figura 1). 

 

  

Figura 1 - Fotomicrografia de nódulos relictuais. A = Nódulo relictual estável, borda com limites abruptos e 

superfície lisa (WILSON et al., 2013). B = Nodulo relictual instável, em degradação (THOMAS, 

1994) 

 

Em feições contemporâneas do tipo nódulos os limites são difusos e superfície 

irregular (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 - Fotomicrografias de nódulos contemporâneos. A =  Nódulo horizonte Btg, em formação in situ 

(BOIXADERA et al., 2003), B = Nódulo com limites difusos e superfície irregular com formação 

in situ (VEPRASKAS et al., 1994) 

 

Aparentemente, os solos do Pantanal apresentam feições tanto relictuais quanto 

contemporâneas evidenciando uma dinâmica complexa nas condições hidrológicas. A 

evolução dos processos pedogenéticos nos permite inferir sobre a resposta dos solos à 

alterações climáticas e mudanças ambientais (ALEXANDROVSKIY, 2000). Nódulos de Fe-

Mn formados por processos pedogenéticos guardam informações importantes sobre 

A B 

A 
B 
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fenômenos e processos relacionados à evolução da paisagem, como mudanças na topografia e 

hidrologia (ROSLIKOVA, 2008). 

Vários trabalhos apontam para mudanças climáticas no Pantanal ao longo do 

Quaternário (AB’ SABER, 1988; ASSINE; SOARES, 2004, JUNK et al., 2006; MCGLUE et 

al.,2012; KUERTEN, et al., 2013). O rio Paraguai atua como nível de base regional de toda 

planície do Pantanal (ASSINE; SILVA, 2009), sendo que as variações climáticas que 

afetaram o nível do rio Paraguai tiveram reflexo no nível de base de todo Pantanal.  

Alguns períodos são apontados com variações climáticas na região, 40.000-8.000 AP 

frio e seco, 8.000-3.500 AP quente e úmido, 3.500-1.500 AP quente e seco e 1.500-Presente 

quente e úmido (STEVAUX, 2000). Estudos recentes no Pantanal apontam para um clima 

com periodo mais seco mais pronunciado entre 45.000-19.500 e 10.000-3.000 AP 

(WHITNEY, et al., 2011) e de 5.300-2.600 AP (MCGLUE et al., 2012). A transição gradual 

do clima mais seco para um mais úmido pode ser marcada pelas mudanças nos processos de 

petroplintização para plintização, devido o aumento da variação dos ciclos de oxiredução. 

No norte do pantanal, é provável que as petroplintitas que ocorrem em horizontes e/ou 

camadas mais profundas sejam relíquias de oscilações paleoclimáticas que ocorreram durante 

o Quaternário, com climas mais secos que ocasionaram o rebaixamento do lençol freático 

com consequente endurecimento dos antigos níveis de plintita. Desta forma, os diferentes 

tipos e condições de equilíbrio das feições redoximórficas (plintitas e petroplintitas) podem 

ser usados nos estudos de reconstrução paleoambiental e melhor entendimento da evolução da 

paisagem desta região. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo estudar a gênese das feições 

redoximórficas em topossequências detalhadas, a fim de avaliar em diferentes escalas de 

observação a gênese e a degradação das feições redoximórficas e seu significado 

paleoambiental. Parte-se da hipótese que as plintitas estão sendo formadas em condições 

atuais, relacionadas principalmente a ciclos de redução e oxidação da planície pantaneira, 

enquanto as petroplintitas formaram-se devido à substituição de climas úmidos por climas 

mais áridos durante o Quaternário.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Áreas úmidas e o Pantanal 

 

 As áreas úmidas ou wetlands são ecossistemas submetidos a inundações permanentes 

ou sazonais. As características essenciais a esses ambientes são a permanência dos solos 

inundados ou saturados com água até a superficie, por um período que permita a ocorrência 

de processos físicos, químicos e biológicos típicos de  ambientes anaeróbicos (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1995). As áreas úmidas estão entre os ambientes mais produtivos do 

mundo. Dependendo da posição que ocorrem na paisagem as áreas úmidas são diferenciadas 

com base nos tipos de solos, clima, regime hidrológico, vegetação, propriedades físico-

químicas das águas e modificações antrópicas (REDDY; DELAUNE, 2008)  

 Desempenham funções ecológicas fundamentais como reguladoras dos ciclos 

hidrológicos e biogeoquímicos, nos diversos tipos de ecossistemas com fauna, flora e solos 

característicos (RAMSAR, 2013). São a transição entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, 

onde o lençol freático se encontra geralmente  próximo ou na superfície do solo, ou estes 

estão submersos por água rasa (REDDY; DELAUNE, 2008). As áreas úmidas tropicais, são 

sensíveis às alterações da temperatura do ar e do ciclo hidrológico (CHAUHAN; GOPAL, 

2001). 

O Pantanal Mato-Grossense é uma das maiores áreas úmidas continentais do mundo, 

com cerca de 200.000 km
2 

(Por, 1995). Localizado no centro da América do Sul, faz parte da 

bacia hidrográfica do Alto Paraguai. É uma bacia sedimentar quaternária recente e 

tectonicamente ativa, onde os processos de sedimentação ainda são atuantes (ALMEIDA, 

1945; USSAMI; SHIRAIWA; DOMINGUEZ, 1999, ASSINE; SOARES, 2004).  

Pelas suas características e importância, foi reconhecido pela UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) como Reserva da Biosfera 

(UNESCO, 2005) e têm dois sítios RAMSAR (Ramsar Convention on Wetlands), o Parque 

Nacional do Pantanal e a RPPN SESC Pantanal - Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SESC Pantanal (RAMSAR, 2007). 

Apesar da reconhecida importância internacional, a produção científica sobre o 

pantanal é ainda pequena, principalmente no que se refere a estudos aprofundados de fatores 

abióticos (POR, 1995; BARBIEROet al., 2008).  
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A área do Pantanal no Brasil é subdividida em onze sub-regiões, Paiaguás, 

Nhecolândia, Barão de Melgaço, Poconé, Nabileque, Cáceres, Paraguai, Aquidauana, 

Miranda, Porto Murtinho e Abobral (SILVA; ABDON, 1998). A gênese do Pantanal é 

atribuída à subsidência cuja origem está relacionada ao último evento compressivo nos Andes 

há aproximadamente 2,5 Ma (USSAMI; SHIRAIWA; DOMINGUEZ,1999). O soerguimento 

da cadeia de montanhas dos Andes propiciou a subsidência dessa área e posterior deposição 

de sedimentos oriundos das áreas circunvizinhas (ALMEIDA, 1945; ALVARENGA et al., 

1984; AB’SÁBER, 1988; ASSINE;SOARES, 2004). Formado por diversos tipos de 

sedimentos (arenosos, síltico-arenosos, argilo-arenosos e areno-conglomeráticos 

semiconsolidados a consolidados), a Formação Pantanal, apresenta grande diversidade de 

solos associados a diferentes superfícies geomórficas.  

Dentre as principais superfícies geomórficas que ocorrem no Pantanal, destaca-se os 

diques, planícies, canais e lagoas, sendo que quando estas não apresentam mais uma 

sedimentação ativa foi empregado o uso do prefixo paleo (paleodiques, paleoplanícies e 

paleocanais). 

 

2.1.2 Solos e processos pedogenéticos no Pantanal 

 

A ocorrência de vários ambientes de sedimentação proporciona grande diversidade de 

solos no Pantanal, como Planossolos, Plintossolos, Cambissolos Flúvicos, Gleissolos, 

Luvissolos, Vertissolos, Chernossolos, Espodossolos, Neossolos Flúvicos e Quartzarênicos 

(CUNHA, 1980; ORIOLI et al., 1982; AMARAL FILHO, 1986; FAO, 1988; SANTOS et al., 

1997; ZEILHOFER; SCHESSL, 1999; COUTO; OLIVEIRA, 2011; BEIRIGO et al., 2011; 

NASCIMENTO, 2012), que se distribuem associadas a diferentes superfícies geomórficas, 

onde os principais processos pedogenéticos são os de ambientes redoximórficos.  

Como as áreas úmidas são a transição entre ecossistemas terrestres e aquáticos, os 

processos pedogenéticos que ocorrem nos solos destas áreas, tem relação direta com o regime 

hidrológico ao qual o solo está ou foi submetido. 

A maioria dos solos que ocorrem nas posições mais baixas da paisagem tem regime de 

umidade aquíco, e os solos das posições mais elevadas os paleodiques ústico conforte a 

classificação do Soil Taxonomy (ESTADOS UNIDOS, 1999). Porém alguns solos dos 

paleodiques tem caráter epiáquico com formação de lençol suspenso. 

Nesse contexto de megaplanície de inundação, com clima tropical quente e continental 

com estação seca bem definida, os principais processos pedogenéticos no Pantanal são, 
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pedalização, biopedoturbação, redoximorfismo (gleização, plintização e ferrólise), 

petroplintização, argiluviação, salinização, carbonatação, sodificação, solodização, 

leuconização, elutriação e vertissolização. 

Os solos com horizonte B textural (Bt) e/ou  plíntico são os mais característicos do 

norte do Pantanal. São associados a formação de horizonte Bt nesses solos, processos 

geogenéticos (BREEMEN; BUURMAN, 2002; PHILLIPS, 2004), como deposição de 

sedimentos arenosos sobre áreas de planície com predomínio de sedimentos argilo-siltoso, 

pelo processo de avulsão (BEIRIGO, 2008; NASCIMENTO, 2012). Posteriormente ocorre a 

contribuição de processos pedogenéticos como argiluviação, elutriação, ferrólise e 

neoformação de argilo-minerais (BRINKMAN, 1970; BRINKMAN et al., 1973; 

BRINKMAN, 1979; CHADWICK; GRAHAM, 2000; BREEMEN; BUURMAN, 2002; VAN 

RANST; CONINCK, 2002; BEIRIGO, 2008; FURQUIM et al., 2010; COUTO; OLIVEIRA, 

2011;  BUOL et al., 2011, KÄMPF; CURI, 2012; NASCIMENTO, 2012). 

 Atualmente, no norte do Pantanal, os principais processos pedogenéticos são os 

redoximórficos de gleização e plintização. De acordo com Couto e Oliveira (2011), o 

processo de plintização é o mais marcante na maioria dos solos do norte do Pantanal, 

ocorrendo tanto em solos com desenvolvimento pedogenético incipiente quanto em solos mais 

desenvolvidos.  

Os processos de gleização e plintização levam ao surgimento de feições 

redoximórficas nesses solos. As feições redoximórficas são os principais atributos usados na 

identificação de solos sujeitos a inundações, sendo facilmente identificáveis pela presença de 

matizes cinza a azuladas e baixos cromas na matriz dos solos, com possível ocorrência de 

mosqueados e nódulos de Fe e Mn, de coloração vermelha, amarela, bruna e/ou preta 

(SPRECHER, 2001; VEPRASKAS, 2001; BREEMEN; BUURMAN, 2002 ). 

Estes processos redoximórficos dependem da combinação de fatores hidrológicos e 

pedogenéticos para proporcionar condições de saturação no solo, somado a presença de fontes 

de carbono para que a atividade microbiana ao longo do tempo, induza a formação de um 

ambiente redutor (WILDING; REHAGE, 1985; VEPRASKAS; LINDBO, 2012). A origem 

destas feições está relacionada à transferência de elétrons entre átomos devido à alternância 

das condições de redução e de oxidação nos solos, causada por flutuações sazonais do lençol 

freático (endossaturação) e/ou formação de lençol suspenso (epissaturação). 

A endossaturação (Figura 3) geralmente é causada pela acensão do lençol freático ou 

quebra de capilaridade, onde no interior do agregado surge um ambiente mais reduzido e nos 
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poros (macroporosidade) um ambiente mais oxidado (VEPRASKAS; WILDING; DREES, 

1994; VEPRASKAS, 1996; VEPRASKAS; LINDBO, 2012).  

 

 

Figura 3 - Endossaturação do solo e formação de feições redoximórficas de depleção e 

concentração de Fe. Adaptado de Vepraskas; Wilding; Drees (1994) 

 

Este mecanismo de endossaturação do solo forma feições associadas ao processo de 

gleização, sendo demoninadas feições do tipo glei (SCHLINCHTING; SCHWERTMANN, 

1973; VIZIER, 1986; PIPUJOL; BUURMAN, 1990; PIPUJOL; BUURMAN, 1994). 

Enquanto que a epissaturação (Figura 4) é causada pela formação de lençol suspenso, e  

estabelecimento de condições estágnicas, com um ambiente mais reduzido nos poros 

(macroporos) entre-agregados e mais oxidado intra-agregados (SCHLINCHTING; 

SCHWERTMANN, 1973; PIPUJOL; BUURMAN, 1990; PIPUJOL; BUURMAN, 1994; 

VEPRASKAS, 1996; VEPRASKAS; LINDBO, 2012). 

Feições formadas pelo mecanismo de epissaturação do solo são típicas do processo de 

pseudogleização (SMECK; RUNGE, 1973; PIPUJOL; BUURMAN, 1994, HOBSON, W. A.; 

DAHLGREN, 2001). 
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Figura 4 - Epissaturação do solo e formação de feições redoximórficas de depleção e 

concentração de Fe. Adaptado de Vepraskas (2001) 

 

Outro mecanismo de formação de feições redoximórficas de concentração, 

independente do tipo de saturação a qual o solo está submetido são os revestimentos de canais 

de raízes, formados pela atividade de oxigenação promovida pelo sistema radicular de 

algumas plantas adaptadas a condições anaerobióticas no solo (Figura 5).  

A capacidade das plantas de zonas úmidas para sobreviver sob as condições 

anaeróbicas do solo é dependente da taxa de respiração da planta e a taxa de fornecimento de 

oxigênio a partir de orgãos fotossíntetizantes para os subterrâneos como as raízes (REDDY; 

DELAUNE, 2008). As adaptações das plantas para sobreviver as condições anaeróbicas do 

solo vão desde alterações  fisiológicas à morfológicas (CRAWFORD, 1989). 
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Figura 5 - Formação de feições redoximórficas de concentração de Fe por atividade do 

sistema radicular. Adaptado de  Reddy; DeLaune (2008)  

 

2.1.3 Sistemas pedológicos 

 

Devido à natureza complexa do Pantanal, os estudos de gênese de solos neste 

ambiente, devem ser baseados nos sistemas pedológicos, favorece a elucidação dos fatores e 

processos envolvidos na formação e evolução destes solos (NASCIMENTO, 2012).  

O sistema pedológico é um conjunto de volumes (horizontes, assembléias, seqüências, 

etc) que guardam uma dinâmica evolutiva em comum (RUELLAN, 2005). As assembléias 

são os conjuntos de atributos pedológicos descritos e interpretados em termos de associações 

de cores, revestimentos, nódulos, etc. Exemplos de assembléias são, horizontes ândico, 

cálcico, vértico, nátrico, plintico, etc (RUELLAN, 2005).  

 Os horizontes do solo são produtos da interação dos fatores que controlam os 

processos de formação dos solos, que em planícies fluviais muitas vezes são policíclicos e/ou 

poligenéticos. No Pantanal os estudos de gênese de solos nos últimos tempos têm usado a 

abordagem de sistemas pedológicos, como na sub-região da Nhecolândia no sul do Pantanal, 

para estudos de gênese de argilominerais nos paleodiques de lagoas salinas (FURQUIM et 

al.,2010). Além de outros estudos na Nhecolândia (BARBIERO et al., 2002; BARBIERO, et 

al., 2008) e na sub-região de Barão de Melgaço (BEIRIGO, 2008; NASCIMENTO, 2012), 

com avanços significativos da relação entre os fatores e processos de formação de solos em 

sistemas pedológicos do Pantanal. 
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2.2 Material e Métodos  

 

2.2.1 Caracterização da Área 

 

A RPPN SESC Pantanal é uma área de 106.644 ha, entre os rios Cuiabá e São 

Lourenço, em Barão de Melgaço-MT, inserida na sub-região do Pantanal de Barão de 

Melgaço, entre os paralelos 16 º a 17º S e meridianos 56º a 57º W (Figura 6).  

O clima da região é Aw-tropical úmido, segundo classificação de Koppen (1948), a 

precipitação média anual na RPPN é de 1200 mm, com 8 meses de déficit hídrico, 

temperaturas médias que oscilam entre 22 e 32°C, (HASENACK 2003), a evapotranspiração 

varia de 1300 a 1600 mm (ALHO, 2005) e as altitudes são de 100 a 150m (NASCIMENTO, 

2012). 

As superfícies geomórficas nas áreas em estudo são os paleodiques, paleocanais, 

paleoplanície do rio São Lourenço e duas lagoas intermitentes inseridas na atual planície de 

inundação do rio Cuiabá. As fitofisionomias que ocorrem nessas superfícies geomórficas são, 

Floresta Estacional Semi-decidual das Terras Baixas (Floresta Estacional Semi-decidual com 

Acuri), Savana Florestada (Cerradão) ocorrem nos paleodiques, Savana Parque (Cerrado 

sensu stricto) ocorrem nas paleoplanícies, formações pioneiras com vegetação herbácea com 

influência fluvial e/ou lacustre (com ocorrência de  Andropogon bicornis L., Hibiscus striatus 

Cav., Cyperus giganteus L., Cissus spinosa Camb., Thalia geniculata L. e Discolobium sp. ), 

lagoas intermitentes e vegetação arbustiva (Espinheiral) na planície do rio Cuiabá. Os solos 

dos sistemas pedológicos em estudo são predominantemente das classes Solonetz e Plinthosol 

de acordo com o sistema de classificação de solos WRB/FAO (FAO, 2006) e no sistema 

brasileiro de classificação de solos SiBCS (EMBRAPA, 2006) Planossolos Nátricos, 

Plintossolos Argilúvicos e Neossolo Quartzarênico (BEIRIGO, 2011). 

Foram estudados 2 sistemas pedológicos (Área 1- Carrapatal e área 2 - Pirizal) com 

ocorrência marcante de solos com feições redoximórficas e em superfícies geomórficas em 

diferentes estágios de evolução. Outros solos redoximórficos representativos do Pantanal de 

Barão de Melgaço também foram incluídos . 
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Figura 6 - A = Mapa do Brasil, estado do Mato Grosso e  área do Pantanal no Brasil; B = Bacia do Alto Paraguai (BAP) e sub-regiões do Pantanal no Brasil, segundo PCBAP 

(1997) e C = Imagem LandSat 5 TM na composição R5G4B3 da RPPN SESC Pantanal e áreas de estudo. Modificado de Cordeiro (2004) e Nascimento (2012) 
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2.2.2 Identificação das feições superfícies geomórficas, monitoramento do nível do 

lençol freático, descrição e coleta de solos nos sistemas pedológicos 

 

A identificação das superfícies geomórficas foi realizada por meio de analise de 

mapas gerados a partir de imagens LandSat 5 TM na composição R5G4B3 no período 

de seca (novembro de 2009), inundação (maio de 1995), Modelo Digital de Elevação e 

mapa gemorfológico (NASCIMENTO, 2012), além de observações, comparações e o 

reconhecimento destas no campo. Foram determinadas as diferenças de nível e a partir 

destas, foi feito o desenho com o perfil topográfico e a configuração vertical e lateral 

dos horizontes do sistema pedológico Carrapatal área 1. Para o estudo da configuração 

lateral e vertical dos horizontes e/ou camadas, e identificação das transições entre 

diferentes solos ao longo da topossequência paleodique-paleoplanície no sistema 

pedológico Carrapatal da área 1, foi feito utilizando o método da análise estrutural 

(BOULLET, 1993), com adaptações na descrição dos volumes (horizontes e/ou 

camadas). 

O monitoramento do nível do lençol freático foi realizado a partir de medidas no 

período de 16/12/2010 a  19/01/2012, em um piezômetro instalado na paleoplanície da 

área 1  e os dados fornecidos pelo Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa 

Duração Sítio 12 (PELD) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). 

As descrições e coletas de amostras dos solos foram realizadas no período de 

seca (agosto a novembro de 2010 e em julho de 2011) em topossequências, partindo da 

área mais elevada do paleodique para área menos elevada (paleoplanicie ou lagoa 

intermitente) do sistema pedológico por meio de tradagens e trincheiras, de acordo com 

Santos et al. (2005) e Schoeneberger et al. (2002), e os solos classificados de acordo 

com Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (EMBRAPA, 2006). Em 

alguns dos solos descritos foram coletadas amostras da matriz do horizonte e das feições 

redoximórficas (mosqueados, plintitas ou petroplintitas) em três faces das trincheiras. 

Nas amostras de nódulos foi realizado o teste de estabilidade em água segundo Daniels 

et. al., (1978). 

As amostras de terra foram secas ao ar e passadas em peneira de malha 2 mm 

(TFSA) e as amostras de nódulos > 2 mm foram separadas por catação, lavadas várias 

vezes com água deionizada, secas ao ar e processadas em moinho mecânico e 
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encaminhadas para análises químicas, granulométricas, micromorfológicas e 

cronológicas. 

 

2.2.3 Análises químicas e granulométricas 

 

As análises químicas constaram de, pH em água na proporção 1: 2,5 (m/v); 

cátions trocáveis (Ca
2+

, Mg
2+

, Al
3+

) extraídos com solução de KCl 1 mol/l, 

quantificados por espectrofotometria de absorção atômica (AAS), o Al
3+

 trocável por 

titulação com solução NaOH 0,025 mol/l; K
+
, Na

+
 e P disponível trocáveis extraídos 

com solução Mehlich-1, K
+
 e Na

+
 quantificados por fotometria de chama e o P 

disponível determinado por colorimetria; acidez potencial (H+Al) extraído com solução 

de acetato de cálcio e determinada por titulação com solução NaOH (EMBRAPA, 

2011). O carbono total foi determinado por combustão seca (NELSON; SOMMERS, 

2001). 

As análises granulométricas foram realizadas de acordo com Gee e Or, 2002, a 

fração argila (< 0,002mm), argila total e dispersa em água foi determinada pelo método 

do dênsimetro, a fração areia total por tamisamento e silte (0,05 – 0,002mm) por 

diferença. A fração areia total foi fracionada em areia muito grossa (2 – 1mm), grossa (1 

– 0,5mm), média (0,5 – 0,25mm), fina (0,25 – 0,10mm) e muito fina (0,10 – 0,05mm) 

de acordo com a escala de Atterberg modificada. Foi calculado o grau de floculação 

(GF) e classe textural. No campo foi realizado o teste de efervescência com H2O2 (20 

volumes) para identificação de feições redoximórficas com Mn e com HCl 10% (v/v) 

para carbonatos (SCHOENEBERGER, et. al., 2002, SANTOS, et al., 2005). 

 

2.2.4 Micromorfologia 

 

As amostras indeformadas foram secas ao ar por 20 dias e posteriormente em 

estufa a 40°C por 72 horas, impregnadas com resina de poliéster e pigmento 

fluorescente Tinopal OB (BASF
®
) (MURPHY, 1986). Após o endurecimento foram 

cortadas com serra adiamantada e confeccionadas lâminas delgadas para análise e 

descrição das feições micropedológicas (microestrutura, porosidade, minerais do 

esqueleto e presença de revestimento e nódulos) de acordo com Bullock et. al. (1985) e 

interpretação de acordo com Stoops et al. (2010). Nos solos com argila de alta atividade, 
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foi realizada a substituição da água por acetona nas amostras, para evitar o surgimento 

de artefatos (FITZPATRICK, 1993).  

A partir das lâminas delgadas obteve-se imagens das principais feições 

redoximórficas por meio de uma câmera digital em cores (Sony
®

, modelo DFW-X700), 

em sistema charged couple device (CCD), conectada a uma lupa ou microscópio com 

polarizador (Zeiss
®

, modelo Stemi V6). As amostras dos nódulos foram descritas a 

partir de imagens obtidas do exterior e do interior dos nódulos por meio de uma câmera 

digital compacta (OLYMPUS
®
, modelo C-5060 Wide Zoom), conectada a uma lupa 

(OLYMPUS
®
, modelo SZX7 zoom).  

 

2.2.5 Cronologia 

 

Os horizontes e camadas arenosas foram datados no Laboratório de Datação, 

Comércio e Prestação de Serviços LTDA por luminescência opticamente estimulada 

(LOE), para se obter assim a idade absoluta dos pacotes sedimentares. A idade de 

alguns nódulos (petroplintitas) foi estimada ao se datar o C
14 

 da matéria orgânica oclusa 

no núcleo dos nódulos, com espectrometria de aceleração de massa (AMS) no 

laboratório Beta Analytic Inc., a fim de estabelecer a cronologia das mesmas e as 

condições de formação e/ou estabilidade e relacionar com os eventos paleoclimáticos 

locais durante o Quaternário e/ou a mudanças na hidrologia do solo. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Identificação das superfícies geomórficas e sistemas pedológicos 

 

 As superfícies geomórficas estão em diferentes estágios de evolução, desde um 

estágio inicial pouco dissecado até moderado e bem dissecado. As superfícies 

geomórficas identificadas nas áreas são: Área 1 - Carrapatal seqüência  paleodique – 

paleoplanície  e área 2 – Pirizal, que apresenta paleodiques, planície (lagoas 

intermitentes) e paleocanais.  

Os paleodiques que ocorrem na área 1 encontram-se em estágio de dissecação 

avançado. Essas feições gemórficas se encontram desconectadas com tendencia de 

formas circulares.  
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 O alinhamento da distribuição dos resquícios dos paleodiques indica que 

anteriormente estes eram cordões contínuos que foram dissecados por erosão 

(NASCIMENTO, 2012). Embora o Pantanal como um todo seja uma planície onde 

predomina o processo de sedimentação, após a mudança dos cursos dos rios essas 

superfícies geomórficas tendem a ser remodeladas (dissecadas) pela erosão hídrica, 

pois se encontram acima do nível de base local. Devido a forma circular, essas 

superfícies geomórficas podem ser equivocadamente interpretadas como uma 

confluência de murundus grandes, sendo mapeadas como campo de murundus 

(BEIRIGO, 2008).  

 Na área 1, os paleodiques estão em um estágio de dissecação mais avançado em 

relação aos que ocorrem na área 2 e aos paleodiques estudados por Beirigo (2008), 

sendo atualmente inundados durante o período de cheia (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Inundação (2010-2011)  sobre o paleodique da área 1 Sistema pedológico Carrapatal, durante o 

mês de março de 2011 

 

Os paleodiques da área 2 estão num estágio intermediário de dissecação, em 

forma de cordões de 1 a 2 metros de altura e largura variando de 10 a 1000m 

(NASCIMENTO, 2012) e distribuídos de forma interconectada formando lagoas entre 

os paleodiques mas com uma ou mais aberturas, não sendo estas lagoas depressões 

totalmente fechadas (Figura 8). Este tipo de configuração permite entradas de águas 

durante a inundação (pluvial/fluvial) mas também saídas por não ser mais totalmente 

fechadas. Com isso, nessas áreas o processo de concentração das águas por 

evapotranspiração é menos eficiente. 
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As paleoplanícies da área 1 são abertas e não recebem sedimentação 

significativa atualmente. Porém, nas lagoas entre os paleodiques da área 2 ainda ocorre 

pouca sedimentação atualmente de material transportado pelo rio Cuiabá. Isto ocorre 

por ainda serem em parte depressões fechadas onde o tempo de permanência da água de 

inundação é maior e a deposição se dá em um ambiente lêntico. 

 Os paleodiques 1 e 2 da área 2 (Figura 8) se formaram na margem externa do 

meandro que estavam sob influência de uma força centrífuga causada pela correnteza do 

rio, com erosão progressiva das barrancas, enquanto que o paleodique 3 desta área 

estava na margem interna onde ocorria a maior taxa de deposição (NELSON; SMITH, 

1989; CHARLTON, 2008). Os paleodiques formados na margem externa ao meandro 

tendem a ser mais estreitos e com maior declividade e os da margem interna mais 

amplos e com menor declividade. 

A seqüência paleodique-paleocanal-paleoplaníce é uma configuração de 

superfícies geomórficas fluviais muito representativa da paisagem pantaneira 

(AB’SABER, 1988; ASSINE, 2004; NASCIMENTO, 2012; CORRADINI; ASSINE, 

2012; KUERTEN, et al., 2013) e na região do Chaco (IRONDO, 1993; LATRUBESSE 

et. al., 2012). 

 Os sistemas pedológicos que ocorrem nessa seqüência na sub-região de Barão de 

Melgaço são compostos por Planossolos e Luvissolos nos paleodiques, Neossolos 

Quartzarênicos nos paleocanais e Plintossolos nas paleoplaníces (BEIRIGO, 2008; 

NASCIMENTO, 2012). 

Os Neossolos Quartzarênicos são formados pela mudança do curso dos rios, 

onde os canais abandonados são preenchidos pela sedimentação. Por ter sido um 

ambiente de sedimentação com maior energia, ocorreu a deposição de materiais mais 

grossos e com menor grau de seleção em relação a outros ambientes do sistema 

deposicional. 
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Figura 8 – Lagoas intermitentes área 2 sistema pedológico Pirizal, paleodiques (1, 2, 3), lagoas(1 e 2) 

paleoplanícies e paleocanais. As áreas com pontilhado represantam onde os paleodiques 

foram seccionados. Imagem Google earth 2012 

 

 Espera-se que nas áreas com maior alternância dos ciclos de redução e oxidação 

o processo de plintização seja favorecido. Nas áreas de planície com um ambiente de 

sedimentação mais lêntico com deposição de maior quantidade de material mais fino 

(silte e argila) é mais provável de ocorrer solos da classe dos Gleissolos e Plintossolos. 

As mudanças do curso do rio geram alterações na hidrologia dos solos, havendo uma 

fase onde a pedogênese se dê em ambiente mais redutor e outra fase onde os processos 

de formação do solo se dão em condições mais oxidantes. A partir dessas considerações 

pode-se inferir que os Plintossolos evoluíram de Gleissolos, devido ao aumento dos 

ciclos de redução e oxidação causados pela alteração da hidrologia dos solos em 

decorrência das mudanças do curso do rio, onde as áreas de planície se tornaram 

paleoplanície. Os sistemas pedológicos são compostos por sequências de solos 

Planossolo-Plintossolo na área 1 - Carrapatal (Figura 9) e Planossolo-Plintossolo-

Neossolo Quartzarênico-Planossolo-Plintossolo na área 2 - Pirizal (Figura 10 e 11), com 

diferenças no estágio de evolução pedogenética. 
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Figura 9 – Desenho da distribuição vertical e lateral dos horizontes na área 1 - Sistema pedológico Carrapatal. Note-se a presença de transição quebrada, horizontes plíntico, 

eluvial (enterrado) e petroplínticos 
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Figura 10 – Distribuição dos solos nas superfícies geomórficas da área 2 Sistema pedológico Pirizal. A = RP23 Planossolo Nátrico do paleodique 1, note-se horizonte Ecb 

(enterrado) a 215 cm de profundidade; B = RP2 Plintossolo Argilúvico do centro da lagoa 1; C = RP21 Plintossolo Argilúvico da borda da lagoa 1, note-se 

horizonte 2Ab a 60 cm de profundidade (enterrado); D = RP20 Neossolo Quartzarênico do paleocanal próximo ao paleodique 2; E = RP1 Planossolo Nátrico do 

paleodique 2  
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Figura 11 - Continuação da distribuição dos solos nas superfícies geomórficas da área 2 Sistema pedológico Pirizal. F = RP19 Planossolo Nátrico da borda do paleodique 2, 

presença de línguas (bolsões de areia) a 160 cm de profundidade; G = RP3 Planossolo Argilúvico da borda da lagoa 2; H = RP18 Plintossolo Háplico do centro da 

lagoa 2, note-se petroplintitas a 120 cm e o nível do lençol freático estava a 140 cm de profundidade; I = RP17 Plintossolo Argilúvico da borda do paleodique 3, 

note-se horizontes 3Ecb (enterrado) e transição quebarada B/E a 120 a 140 cm de profundidade e J = RP16 Plintossolo Argilúvico do centro do paleodique 3, 

note-se 3Ecb (enterrado), transição quebarada B/E e transição irregular 3Btgf 
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O sistema de lagoas que ocorrem entre os paleodiques no norte do Pantanal pode ser 

um estágio mais avançado do modelo de evolução de lagoas salinas e de água doce proposto 

por Barbiéro et al. (2008). Atualmente as lagoas não se encontram totalmente fechadas, em 

função da degradação de partes dos horizontes Bt e posterior secção do paleodique, com isso 

há entrada de água de preciptação/inundação, mas também há saída nesta superfície 

geomórfica. Sendo que a seqüência de processos de salinização-sodificação causada pela 

concentração das águas por evapotranspiração, não é mais o mecanismo dominante na 

evolução doss solos nessas superfícies geomórficas. Como evidenciado pelos atributos 

químicos e morfológicos dos solos, atualmente o principal processo pedogenético é a 

plintização, porém nos solos dos paleodiques com horizontes nátricos ainda o processo de 

solodização com perda gradual de Na é bastante atuante. 

 

2.3.2 Atributos químicos e físicos dos solos 

 

Os solos em geral apresentam horizontes A moderado com teores de carbono orgânico 

12 a 28 g/kg nos paleodiques e de 18 a 16 g/kg na paleoplanície da área 1, com valores de pH 

na faixa de reação ácida (Tabela 1 e 2). Os solos localizados nas lagoas 1 e 2 da árera de 2 

apresentam maiores teores de carbono orgânico (36 a 57 g/kg), o que caracteriza o horizonte 

A como do tipo proeminente. Em relação aos horizontes Bt apresentam valores de pH na faixa 

de reação neutra a levemente alcalino nos solos dos paleodiques e ácida nas paleoplanícies. 

A saturação por Na e Al segue uma relação inversa, ocorrendo maior saturação por Na 

nos solos dos paleodiques e redução desta com aumento da saturação por Al nos solos das 

paleoplanícies em todos os sistemas pedológicos. Todavia, a presença de Al
3+

 trocável nos 

horizontes com caráter sódico e pH ≥ 6, sugere que a extração com solução de KCl poderia ter 

extraído formas de Al de baixo grau de cristalinidade, como hidróxi-entrecamadas de 

argilominerais 2:1(MARQUES et. al., 2002) ou de polímeros de Al oriundos da degradação 

de argilominerais por ferrólise. É provável que os maiores teores de Na não se devam apenas 

ao estado de preservação do horizonte nátrico, com uma porosidade bastante fechada, mas 

também ao período de tempo em que atuaram os processos que causam a concentração deste 

elemento. 

Os teores de Mg são maiores que os de Ca na maioria dos solos das duas áreas 

estudadas, sendo mais expressivos nos horizontes Bt. Essa característica química  de teores 

Mg ≥ Ca trocáveis é bastante comum no norte do Pantanal (ORIOLI; AMARAL FILHO; 

OLIVEIRA, 1982; BEIRIGO et. al., 2011; CORINGA et. al., 2012; NASCIMENTO, 2012). 
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Também relatada em solos de outras planícies fluviais como do rio Mississippi (RHOTON; 

TYLER, 1990) e rio Liebenbergs na África do Sul. Apenas os solos das lagoas na área 2 

apresentam teores de Mg  menores que os de Ca em todos os horizontes, sendo a a relação 

Ca/Mg maior no Plintossolo da lagoa 2.  

A presença de caráter com carbonato, maiores PST e CTC nos horizontes Bt dos solos 

associados aos paleodiques menos dissecados que ocorrem na área 2, evidencia um estágio 

intermediário da evolução da paisagem e dos solos.  

 Em contrapartida a alta saturação por Al associado ao caráter distrófico dos solos da 

área 1, refletem um estágio mais avançado da evolução dos solos. Nesta área há maior 

ocorrência de ciclos de oxi-redução favorecendo o processo de ferrólise causando destruição 

de argilominerais (BRINKMAN, 1979; BOIXADERA et. al., 2003; LE ROUX, DU PREEZ, 

BÜHMANN, 2005). 
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Tabela - 1 Atributos químicos dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                                  (continua) 

Horizontes 
Profundidade pH  Corg P Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m PST 

cm H2O g/kg mg/kg mmolc/kg % 

RP4- Planossolo Nátrico Órtico arênico 

A1 0 - 10 4,7 28,1 15,0 0,3 8,3 8,1 12,1 11,4 78,9 28,9 108,0 26,7 28,3 0,3 

A2 10 - 40 5,2 1,8 3,2 0,2 0,5 1,3 0,5 11,4 17,3 2,6 20,0 13,0 81,5 1,1 

E1 40 - 60 5,0 1,0 4,2 0,1 0,5 1,0 0,5 8,5 13,0 2,2 15,2 14,5 79,4 0,9 

E2 60 -80 5,5 0,3 2,2 0,4 0,5 0,7 0,6 3,3 6,9 2,2 9,2 24,7 59,3 4,6 

BE 80 - 95 5,8 0,1 1,4 3,7 1,3 0,9 0,5 18,4 21,7 6,4 28,1 22,8 74,3 13,1 

Btgfnx1 95 - 120 5,8 0,4 1,5 8,9 3,4 1,4 0,5 29,4 37,3 13,5 50,8 26,5 68,6 15,9 

 Btgfnx2 120 - 140 5,9 0,1 1,8 5,0 4,2 0,9 0,5 17,5 20,9 10,7 31,6 34,0 62,0 16,0 

 2Btgn 140 - 160 5,7 0,4 1,2 5,1 6,8 1,18 0,5 26,5 29,5 13,7 43,2 31,7 66,0 11,8 

 3Btgf 160 - 180+  5,6 0,9 0,9 12,5 23,5 2,7 0,5 66,3 71,1 39,3 110,4 35,6 62,8 11,3 

RP8 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

 A1 0 - 10 4,7 14,3 14,8 0,3 8,3 8,1 12,1 11,4 79,0 28,9 107,8 26,8 28,3 0,3 

 A2 10 - 22 5,0 4,2 3,2 0,2 0,5 1,2 0,5 11,4 17,3 2,6 19,9 12,9 81,5 1,1 

 E1 22 - 42 5,0 0,5 2,3 0,6 1,1 1,3 1,0 4,3 6,9 4,1 11,0 37,2 50,9 5,8 

 E2 42 - 62 5,2 0,4 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7 5,7 11,2 2,6 13,8 18,5 68,8 3,8 

BE 62 - 75 5,1 1,7 1,0 1,0 0,5 1,1 0,5 14,7 22,5 3,2 25,7 12,3 82,2 3,9 

 Btgfx 75 - 130 5,0 0,7 1,4 2,0 1,4 1,7 0,5 33,2 40,8 5,7 46,4 12,3 85,3 4,4 

 2Btgfx 130 - 155 5,4 1,0 1,0 4,0 9,8 1,4 3,0 22,7 29,5 18,2 47,7 38,2 55,5 8,4 

3Eb 155 - 170 5.5 0,6 0,6 6,5 14,5 2,4 2,0 22,3 31,2 25,4 56,6 44,8 39,4 11,5 

3Btgf  170 - 180+ 5,5 0,9 0,7 5,5 13,2 1,7 0,7 26,1 32,1 21,2 53,3 39,8 55,1 10,4 

RP7 - Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

 A1 0 - 10 5,6 18,2 6,0 1,9 2,0 11,0 4,0 25,1 81,2 17,9 99,1 18,1 25,3 2,3 

A2 10 - 20 5,0 3,9 2,8 0,2 0,6 1,3 0,5 11,4 17,4 2,6 19,9 12,9 57,1 1,1 

 E1 20 - 32 5,1 0,5 2,0 0,2 0,5 0,3 0,5 5,2 10,4 1,5 11,9 12,5 77,8 0,6 

 E2 32 - 75 5,0 0,1 1,6 0,1 0,5 0,2 0,5 2,3 6,1 1,4 7,5 19,1 62,4 1,7 

BE 75 - 85 5,0 2,4 1,1 0,6 1,6 0,9 0,5 12,8 16,5 3,7 20,2 18,2 77,7 2,9 

Btgf1 85 - 120 5,3 0,6 0,9 1,7 5,8 2,0 0,5 24,6 31,2 10,0 41,3 24,3 71,0 4,1 

2Btgf 120 - 155 5,4 1,6 1,0 2,5 11,2 2,0 0,5 35,0 37,3 16,4 53,7 30,5 68,2 4,7 

3Eb 155 - 170 5,3 0,6 0,7 1,1 13,01 2,4 2.0 22,4 31,3 18,6 49,9 37,2 44,8 2,1 

3Btgf 170 - 190 5,4 1,0 1,0 1,1 29,0 2,0 8,0 35,0 5,2 16,3 51,3 32,0 64,0 10,1 

 4Btgf 190 - 210+ 5,6 2,2 1,3 1,1 28,0 2,0 8,0 35,0 6,2 17,3 52,3 33,0 63,0 11,9 
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Tabela 1 - Atributos químicos dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                               (conclusão) 

Horizontes 
Profundidade pH  Corg P Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m PST 

cm H2O g/kg mg/kg mmolc/kg % 

RP5 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

A 0 - 15 5,7 16,45 7,0 2,0 10,8 4,0 2,2 25,0 79,9 19,0   98,9 19,1 25,3 10,1 

E1 15 - 30 5,1 1,45 2,1 0,1 0,3 0,5 0,6 5,2 10,7 1,5 12,2 12,5 42,5 0,8 

B/E 47 - 65 5,4 0,95 1,8 0,9 0,5 0,6 0,5 8,5 13,0 2,5 15,5 16,3 54,9 5,5 

E2 30 - 75 5,0 0,50 1,0 0,2 0,3 0,7 0,6 4,3 6,9 1,7 8,7 20,0 49,2 2,2 

BE 75 - 85 5,0 1,98 1,1 0,5 0,8 0,5 1,7 12,8 16,6 3,6 20,2 17,7 63,3 2,5 

Btgf1 85 - 120 5,3 0,98 1,0 1,6 2,1 0,5 5,8 24,7 31,4 10,0 41,5 24,2 59,5 3,8 

2Btgf 120 - 160 5,6 1,34 0,9 2,5 2,1 0,5 10,4 35,0 36,0 15,6 51,6 30,2 67,9 4,8 

3Eb 160 - 165 5,1 0,89 0,9 0,8 2,0 0,4 3,7 34,6 48,9 6,9 55,8 12,3 62,0 1,4 

3Btgf 165 - 200+ 5,4 1,23 1,1 0,9 2,4 0,8 10,3 43,4 61,1 14,4 75,5 19,1 57,4 1,2 
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Tabela 2 - Atributos químicos dos solos da área 2  sistema pedológico Pirizal                                                                                         (continua) 

Horizontes 
Profundidade pH  Corg P Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m PST 

cm H2O g/kg mg/kg mmolc/kg % 

RP23 – Planossolo Nátrico Órtico arênico 

 A 0 - 20 5,0 8,34 19,1 0,1 2,23 5,7 4,5 35,6 35,6 12,6 48,1 26,1 73,9 0,3 

 E 20 - 58 5,6 2,31 4,0 0,2 4,78 2,5 5,6 1,4 12,1 13,1 25,2 51,9 9,8 0,7 

 Ec 58 - 70 5,8 1,24 3,5 1,5 4,79 1,7 4,3 0,9 10,4 12,4 22,8 54,3 7,1 6,8 

 BE 60 -80 6,3 1,63 2,3 11,8 15,36 5,5 9,9 0,0 12,1 42,6 54,7 77,8 0,0 21,6 

 Btgfnx1 80 - 160 7,1 2,39 2,9 26,2 22,74 12,9 19,2 0,0 5,2 81,0 86,2 94,0 0,0 30,4 

Btgfn2 160 - 215 7,0 0,76 4,0 60,0 28,42 9,9 31,1 0,0 6,9 129,4 136,4 94,9 0,0 44,0 

 2Ec álbico 215 - 260+ 7,7 0,06 2,4 1,8 0,68 0,5 1,5 0,0 0,9 4,5 5,4 83,9 0,0 32,6 

 2Ec mosqueado _ 7,5 nd 15,6 0,6 0,51 0,5 2,3 0,0 4,3 3,9 8,3 47,5 0,0 7,2 

RP2 – Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico 

 A 0 - 15 6,7 36,18 13,7 0,7 6,0 44,2 23,2 16,6 65,9 74,1 140,0 52,9 18,3 0,5 

E 15 - 20 6,4 7,85 18,7 0,3 3,1 27,7 14,8 10,0 39,0 45,8 84,8 54,0 17,9 0,4 

 Bg1 20 - 55 5,9 5,40 6,7 0,3 3,4 30,1 18,1 19,4 41,6 51,9 93,6 55,5 27,2 0,3 

 Btgf 55 - 130 5,8 4,24 11,3 0,6 3,0 39,6 25,3 18,5 32,1 68,5 100,5 68,1 21,3 0,6 

 2Btgf 130 - 170 5,9 4,61 8,6 1,4 2,82 31,9 25,3 5,7 13,9 61,5 75,4 81,6 8,5 1,9 

 3Btgf 170 - 200+ 5,7 2,66 5,2 0,5 3,05 38,8 36,6 10,0 26,0 78,9 104,9 75,2 11,2 0,5 

RP21 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

A 0 - 10 5,4 16,31 11,3 0,2 4,71 13,3 9,5 7,1 40,8 27,8 68,6 40,5 20,4 0,3 

E 10 - 25 5,6 4,96 4,2 0,4 3,72 11,5 7,8 5,7 26,9 23,5 50,4 46,6 19,5 0,8 

Btg1 25 - 38 5,3 1,57 2,3 0,4 4,96 24,3 20,3 9,0 31,2 49,9 81,2 61,5 15,3 0,5 

Btg2 38 - 55 5,3 1,50 1,8 0,6 6,62 40,3 38,0 32,2 59,0 85,6 144,6 59,2 27,4 0,4 

2Ab 55 - 60 5,2 5,77 1,8 0,2 2,32 16,5 17,4 10,4 20,8 36,5 57,3 63,7 22,3 0,4 

2Btg 60 - 120 5,2 0,41 2,2 0,5 2,62 17,8 18,8 6,2 23,4 39,8 63,2 62,9 13,4 0,8 

3Btgf 120 - 180+ 5,2 0,86 4,2 0,5 4,33 34,0 34,8 6,6 24,3 73,6 97,9 75,2 8,3 0,5 

RP20 – Neossolo Quartzarênico Hidromórfico plíntico 

 A  0 - 18 5,6 3,68 10,0 2,2 9,00 4,0 4,0 31,0 0,3 15,5 46,5 33,0 21,0 0,6 

Cc1 18 - 50 6,6 2,08 3,7 0,2 1,10 0,5 1,7 3,3 10,4 3,5 14,0 25,4 48,4 1,2 

Cc2 50 - 95 6,8 0,59 2,7 0,2 1,35 0,5 0,6 1,4 10,4 2,8 13,2 21,0 33,9 1,8 

Cc3 95 - 160 7,0 0,69 1,9 0,2 1,16 0,5 1,9 1,4 1,7 3,8 5,5 68,4 27,5 2,7 

Cg 160 - 180+ 6,7 3,68 3,6 2,4 4,50 0,7 14,1 1,4 8,7 21,8 30,5 71,5 6,1 8,0 
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Tabela 2 - Atributos químicos dos solos da área 2  sistema pedológico Pirizal                                                                           (continuação) 

Horizontes 
Profundidade pH  Corg P Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m PST 

cm H2O g/kg mg/kg mmolc/kg % 

RP1 – Planossolo Nátrico Órtico plíntico 

A 0 - 37 5,8 17,42 13,9 0,2 1,70 10,1 5,9 1,4 33,8 17,9 51,8 34,6 7,4 0,4 

 E  37 - 65 5,8 1,02 6,8 0,2 1,43 3,5 2,8 3,3 18,2 7,9 26,1 30,3 29,5 0,9 

 BE 65 - 75 6,5 1,06 2,9 10,8 10,63 2,1 9,0 3,3 14,8 32,5 47,3 68,8 9,3 22,8 

 Btgnfx1 75 - 145 8,7 2,78 10,4 40,7 24,46 37,7 28,6 0,0 3,5 131,4 134,8 97,4 0,0 30,2 

 Btgnfx2 145 - 170 8,8 2,01 11,6 51,2 29,60 57,0 37,3 0,0 3,5 175,0 178,5 98,1 0,0 28,7 

2Cgnx 170 - 190+ 8,7 0,10 8,3 18,2 7,25 4,5 11,6 0,0 3,5 41,6 45,0 92,3 0,0 40,5 

RP19 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

 A 0 -10 5,0 15,44 24,6 0,8 6,57 17,8 15,0 2,8 42,5 40,2 82,7 48,6 6,6 0,9 

 E 10 30 5,1 0,81 6,2 1,2 2,35 4,4 3,3 3,8 16,5 11,2 27,7 40,5 25,3 4,3 

 BE 30 - 40 5,9 0,10 2,9 15,3 4,89 4,3 7,0 3,8 18,2 31,4 49,6 63,3 10,8 30,8 

Btgnf 40 - 60 7,1 0,37 4,5 33,1 4,84 8,2 24,3 0,0 1,7 70,4 72,1 97,6 0,0 45,9 

2Btgfkˉ 60 - 125 8,0 1,62 4,0 42,8 7,45 27,1 32,2 0,0 1,7 109,6 111,3 98,4 0,0 38,5 

3Cgf 125 - 180+ 8,0 1,43 2,1 19,8 2,46 2,2 15,7 0,0 7,8 40,2 48,0 83,7 0,0 41,2 

E/C 150 - 180 7,9 nd 2,2 4,3 0,61 0,5 2,8 1,4 3,5 8,3 11,8 70,5 14,6 36,8 

RP3 – Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

 A 0 - 5 5,1 17,70 20,4 0,3 4,27 27,0 14,3 1,4 49,5 45,9 95,3 48,1 3,0 0,3 

 E 5 - 30 5,5 2,64 4,0 0,2 1,38 8,0 5,6 8,1 20,8 15,2 36,0 42,2 34,7 0,7 

 Btg1 30 - 60 5,5 4,22 2,3 1,0 4,34 27,1 31,5 11,4 35,6 63,9 99,5 64,2 15,1 1,0 

 Btg2 60 - 80 5,4 3,99 1,6 3,4 3,72 6,0 21,4 81,6 97,2 34,5 131,6 26,2 70,3 2,6 

 2Btg 80 - 105 5,3 1,53 2,3 0,3 1,97 10,1 13,7 10,9 18,2 26,1 44,3 58,9 29,5 0,7 

 3Btg 105 - 140 5,2 0,83 1,9 1,6 1,64 3,6 11,2 19,0 25,2 18,0 43,2 41,7 51,3 3,6 

 4Btgf 140 - 185+  5,0 2,05 3,4 1,0 2,93 14,3 22,8 24,2 34,7 41,0 75,7 54,2 37,1 1,3 
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Tabela 2 - Atributos químicos dos solos da área 2  sistema pedológico Pirizal                                                                               (conclusão) 

Horizontes 
Profundidade pH  Corg P Na

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Al

3+
 H+Al SB CTC V m PST 

cm H2O g/kg mg/kg mmolc/kg % 

RP18 - Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico 

 A 0 - 12 4,3 57,36 53,8 0,8 4,09 74,5 21,7 27,5 166,5 101,1 267,7 37,8 21,4 0,3 

Bg1 12 - 30 4,7 17,11 18,0 0,4 3,79 50,2 16,7 25,1 88,5 71,0 159,4 44,5 26,1 0,2 

 Bg2 30 - 60 5,8 2,26 27,1 0,4 3,17 50,0 13,2 25,6 72,9 66,8 139,6 47,8 27,7 0,3 

 2Cg1 60 - 85 5,9 0,33 8,8 0,1 0,29 6,0 1,6 1,9 5,2 8,0 13,2 60,7 19,1 1,0 

 2Cg2 85 - 110 5,6 0,96 23,8 0,1 1,12 18,6 3,5 5,2 13,0 23,3 36,3 64,2 18,3 0,3 

 3Btgfc 110 - 160 5,1 15,09 7,1 0,1 1,57 31,5 7,6 4,3 48,3 40,7 89,0 45,7 9,5 0,1 

 4Btgfc 160 - 210+ 5,4 11,15 25,4 0,2 1,38 23,4 5,0 7,1 20,0 30,0 49,9 60,0 19,2 0,4 

RP17 – Plintossolo Argilúvico Eutófico arênico 

A 0 - 18 5,1 14,30 4,0 1,0 2,74 8,2 7,2 3,8 13,9 19,1 33,0 58,0 16,5 2,9 

E 18 - 25 4,5 2,23 24,8 0,1 3,97 20,9 13,9 2,4 42,5 38,9 81,4 47,8 5,7 0,2 

BE 25 - 40 4,9 1,75 2,1 0,5 3,78 12,2 14,3 11,4 28,6 30,7 59,3 51,8 27,0 0,8 

Btgf 40 - 65 5,1 0,10 2,1 0,7 5,88 19,3 27,2 41,2 57,3 53,1 110,3 48,1 43,7 0,7 

2Btgf 65 - 100 5,3 0,95 1,3 0,7 3,72 5,3 25,0 14,2 18,2 34,8 53,0 65,6 29,0 1,4 

3Ec 100 - 140 5,3 0,81 4,5 0,1 0,80 2,3 3,1 0,9 6,9 6,3 13,2 47,5 13,1 0,7 

B/E 140 - 155 5,3 1,10 7,5 0,1 1,83 5,7 7,1 1,4 4,3 14,7 19,0 77,2 8,9 0,3 

3Btgf 140 - 180+ 5,2 0,47 3,8 0,3 3,50 9,8 13,8 12,3 22,6 27,3 49,8 54,7 31,1 0,5 

RP16 – Planossolo Nátrico Órtico plíntico 

 A 0 - 12 4,4 12,10 16,5 0,6 3,91 10,9 6,5 6,6 35,6 21,9 57,5 38,1 23,2 1,0 

 Ec 12 - 30 5,6 1,89 1,6 3,8 3,52 2,4 5,2 13,3 25,2 14,9 40,0 37,2 47,2 9,4 

BE 30 - 40 5,9 1,64 1,2 19,4 3,15 1,3 19,2 40,8 57,3 43,0 100,2 42,9 48,7 19,4 

 Btgf 40 - 65 5,9 0,13 1,5 13,8 2,67 0,6 16,6 21,8 31,2 33,7 64,9 51,9 39,3 21,3 

 2Btgf 65 - 95 6,0 0,10 1,5 12,8 5,64 0,5 47,4 33,7 51,2 66,4 117,6 56,5 33,6 10,9 

3Ab 95 - 105 5,9 2, 27 0,6 28,6 5,76 0,5 40,2 17,5 35,6 75,1 110,6 67,9 18,9 25,8 

3Ecb 105 - 140 5,9 0,08 1,0 0,2 0,61 0,5 1,7 2,4 4,3 3,0 7,4 41,2 43,8 2,2 

 B/E 115 - 130 5,9 0,47 2,2 1,9 1,15 0,9 3,5 3,8 7,8 7,5 15,3 48,8 33,7 12,4 

 3Btgf 140 - 230  5,6 3,10 0,9 3,1 6,13 0,5 27,5 9,0 19,1 37,3 56,4 66,2 19,5 5,5 

4Cgf 230 - 250+ 6,0 3,07 0,8 10,5 5,79 0,5 55,2 10,0 31,2 72,1 103,3 69,8 12,1 10,2 
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A granulometria dos horizontes superficiais A e E dos solos dos paleodiques e 

paleocanais são da classe textural areia (Tabela 3 e 4). Nos horizontes transicionais BE a 

classe textural é areia franca, franca ou franco-arenosa e os horizontes Bt é franco-arenosa a 

franco-argilo-arenosa. A granulometria dos solos reflete características da área fonte dos 

sedimentos, assim como do ambiente de sedimentação. Porém posteriormente os processos 

pedogenéticos passam a ser a causa das mudanças nos horizontes dos solos. 
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Tabela 3 - Distribuição granulométrica, argila dispersa em água e grau de floculação dos solos do sistema pedológico Carrapatal            (continua) 

Horizontes 
Prof. AMG AG AM AF AMF AT Silte Argila ADA GF 

Classe textural 
cm g/kg % 

RP4- Planossolo Nátrico Órtico arênico 
 

A1 0 - 10 0 1 48 409 210 668 257 75 25 67 Franco-arenosa 

A2 10 - 40 0 1 65 503 175 743 156 100 50 50 Franco-arenosa 

E1 40 - 60 0 1 65 533 155 753 197 50 25 50 Areia franca 

E2 60 -80 0 1 71 505 145 721 203 75 25 67 Areia franca 

BE 80 - 95 0 1 62 445 130 638 211 150 0 100 Franco-arenosa 

Btgfnx1 95 - 120 5 1 59 468 85 618 157 225 0 100 Franco-argilo-arenosa 

Btgnx2 120 - 140 0 2 105 624 88 819 31 150 0 100 Areia franca 

2Btgn 140 - 160 0 1 45 495 157 698 26 276 0 100 Franco-argilo-arenosa 

3Btgf 160 - 180+  0 2 34 581 147 763 137 100 25 75 Areia franca 

RP8 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 
 

           

A1 0 - 10 0 1 50 408 209 668 247 85 35 59 Franco-arenosa 

A2 10 - 22 0 1 75 500 168 743 156 100 50 50 Franco-arenosa 

E1 22 - 42 0 1 59 426 208 694 230 75 25 67 Franco-arenosa 

E2 42 - 62 0 1 31 364 283 679 221 100 25 75 Franco-arenosa 

BE 62 - 75 2 4 70 334 172 581 219 200 0 100 Franco-argilo-arenosa 

Btgfx1 75 - 130 0 4 17 540 215 776 49 175 0 100 Franco-arenosa 

2Btgfx 130 - 155 10 18 11 32 57 129 571 301 0 100 Franco-argilo-siltosa 

3Eb 155 - 170 3 7 64 386 206 666 234 100 75 25 Franco-arenosa 

3Btgf 170 - 180+ 0 5 40 243 183 471 303 225 0 100 Franca 
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Tabela 3 - Distribuição granulométrica, argila dispersa em água e grau de floculação dos solos do sistema pedológico Carrapatal          (conclusão) 

Horizontes 
Prof. AMG AG AM AF AMF AT Silte Argila ADA GF 

Classe textural 
cm g/kg % 

RP7 - Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 
 

           

A1 0 - 10 0 1 58 408 190 658 248 95 25 74 Franco-arenosa 

A2 10 - 20 0 1 66 502 170 738 161 100 50 50 Franco-arenosa 

E1 20 - 32 0 1 53 628 142 824 100 75 0 100 Areia franca 

E2 32 - 75 0 1 79 675 129 884 91 25 0 100 Areia 

BE 75 - 85 0 0 24 649 93 766 33 200 0 100 Franco-arenosa 

Btgf1 85 - 120 1 2 13 526 174 715 85 200 0 100 Franco-argilo-arenosa 

2Btgf 120 - 155 3 5 64 388 206 666 234 100 75 25 Franco-arenosa 

3Eb 155 - 170 1 1 77 503 178 760 190 50 25 50 Areia franca 

3Btgf 170 - 190 0 5 45 240 181 471 303 225 0 100 Franca 

4Btgfc 190 - 210+ 3 10 110 320 70 513 157 330 0 100 Franco-argilo-arenosa 

RP5 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 
 

           

A 0 - 15 0 1 52 410 190 658 248 97 25 74 Franco-arenosa 

E1 15 - 30 0 1 53 628 142 824 100 75 0 100 Franco-arenosa 

B/E 47 - 65 0 1 67 638 143 848 76 75 50 33 Areia franca 

E2 30 - 75 0 1 79 674 123 884 88 35 0 100 Areia 

BE 75 - 85 0 0 20 647 90 757 42 200 0 100 Franco-arenosa 

Btgf1 85 - 120 1 3 15 526 174 718 75 210 0 100 Franco-argilo-arenosa 

2Btgf 120 - 160 2 5 62 400 201 671 202 100 75 25 Franco-arenosa 

3Eb 160 - 165 1 1 77 500 178 760 183 60 0 100 Areia franca 

3Btgf 165 - 200+ 0 5 51 246 181 483 300 210 0 100 Franca 

Prof. = profundidade; AMG = areia muito grossa; AG = areia grossa; AM = areia média; AF = areia fina; AMF = areia muito fina; ADA = argila dispera em água e GF = grau 

de floculação 
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Tabela 4 - Distribuição granulométrica, argila dispersa em água e grau de floculação dos solos do sistema pedológico Pirizal                 (continua) 

Horizontes 
Prof. AMG AG AM AF AMF AT Silte Argila ADA GF 

Classe textural 
cm g.kg-

1
 

 
% 

RP23 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

 A 0 - 20 6 29 270 435 97 837 88 100 75 25 Areia franca 

 E 20 - 58 1 8 60 400 267 736 189 101 75 25 Areia franca 

 Ef 58 - 70 1 9 62 428 285 785 39 176 75 57 Areia franca 

 BE 60 -80 15 17 58 387 227 705 70 226 151 33 Franco-arenosa 

 Btgfnx1 80 - 160 1 9 52 409 250 720 28 252 50 80 Franco-arenosa 

Btgfn2 160 - 215 4 12 36 303 278 633 66 301 75 75 Franco-arenosa 

 2Ec álbico 215 - 260+ 0 1 7 560 368 936 39 50 25 50 Areia 

 2Ec  mosqueado _ 1 2 11 700 247 960 15 25 0 100 Areia 

RP2 – Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico 

 A 0 - 15 0 1 7 43 35 87 538 376 125 67 Franco-argilo-siltosa 

E 15 - 20 1 4 40 203 113 361 439 201 100 50 Franca 

 Bg1 20 - 55 0 1 11 164 179 354 295 351 25 93 Franco-argilosa 

 Btgf 55 - 130 1 2 10 115 94 222 327 451 25 94 Argila 

 2Btgf 130 - 170 0 1 5 190 173 369 280 351 0 100 Franco-argilosa 

 3Btgf 170 - 200+ 3 8 10 37 103 160 463 377 0 100 Franco-argilosa 

RP21 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

A 0 - 10 18 11 77 156 91 353 497 150 100 33 Franco-siltosa 

E 10 - 25 4 8 66 142 104 323 526 151 75 50 Franco-siltosa 

Btg1 25 - 38 1 5 25 71 60 161 487 351 0 100 Franco-argilo-siltosa 

Btg2 38 - 55 0 15 41 34 25 115 358 527 0 100 Argila 

2Ab 55 - 60 1 4 52 191 146 394 305 302 0 100 Franco-argilosa 

2Btg 60 - 120 9 12 57 175 110 362 336 302 0 100 Franco-argilosa 

3Btgf 120 - 180+ 3 11 19 58 39 129 444 428 0 100 Argilo-siltosa 

RP20 – Neossolo Quartzarênico Hidromórfico plíntico 

 A  0 - 18 8 30 270 388 40 734 191 75 50 33 Areia franca 

Cc1 18 - 50 3 25 260 445 43 776 174 126 50 60 Areia franca 

Cc2 50 - 95 2 26 264 456 56 804 146 100 50 50 Areia franca 

Cc3 95 - 160 3 25 248 508 70 855 95 101 50 50 Areia franca 

Ccg 160 - 180+ 2 19 252 509 40 821 78 125 100 20 Areia franca 
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Tabela 4 - Distribuição granulométrica, argila dispersa em água e grau de floculação dos solos do sistema pedológico Pirizal          (continuação) 

Horizontes 
Prof. AMG AG AM AF AMF AT Silte Argila ADA GF 

Classe textural 
cm g.kg-

1
 

 
% 

 

RP1 – Planossolo Nátrico Órtico plíntico 

A 0 - 37 8 29 244 329 125 734 191 75 50 33 Franco-arenosa 

 E  37 - 65 4 22 228 362 144 759 191 50 25 50 Franco-arenosa 

 BE 65 - 75 5 13 155 408 131 713 87 201 150 25 Franco-arenosa 

 Btgnfx1 75 - 145 4 13 137 358 122 634 65 301 25 92 Franco-arenosa 

 Btgnfx2 145 - 170 5 14 127 297 106 548 151 301 0 100 Franco-arenosa 

2Cgnx 170 - 190+ 0 2 161 710 4 877 48 75 50 33 Areia franca 

RP19 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

 A 0 - 10 15 8 92 384 129 627 222 151 50 67 Franco-arenosa 

 E 10 30 1 6 93 423 172 695 280 75 50 60 Areia 

 BE 30 - 40 8 11 91 373 131 614 261 125 100 20 Areia franca 

Btgnf 40 - 60 0 1 17 518 180 716 133 151 25 83 Franco-arenosa 

2Btgfkˉ 60 - 125 3 6 19 315 237 580 220 201 0 100 Franco-argilo-arenosa 

3Cgf 125 - 180+ 1 1 24 780 22 827 72 100 50 50 Areia franca 

E/C 150 - 180 1 2 11 832 70 914 35 100 50 75 Areia franca 

RP3 – Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

 A 0 - 5 8 8 59 219 137 431 394 175 125 29 Franca 

 E 5 - 30 1 7 59 247 177 489 360 150 50 67 Franca 

 Btg1 30 - 60 1 5 24 111 102 243 331 426 0 100 Argila 

 Btg2 60 - 80 0 5 54 127 69 255 219 526 0 100 Argila 

 2Btg 80 - 105 1 8 83 273 203 567 207 225 0 100 Franco-argilo-arenosa 

 3Btg 105 - 140 2 8 82 153 141 386 213 401 0 100 Franco-argilosa 

 4Btgf 140 - 185+  16 7 53 287 171 534 366 100 75 25 Franco-arenosa 
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Tabela 4 - Distribuição granulométrica, argila dispersa em água e grau de floculação dos solos do sistema pedológico Pirizal             (conclusão) 

Horizontes 
Prof. AMG AG AM AF AMF AT Silte Argila ADA GF 

Classe textural 
cm g.kg-

1
 

 
% 

RP18 - Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico 

 A 0 - 12 48 13 70 80 9 195 454 351 100 71 Franco-argilo-siltosa 

Bg1 12 - 30 5 18 112 106 15 257 392 351 75 79 Franco-argilosa 

 Bg2 30 - 60 1 23 157 120 1 295 379 326 25 92 Franco-argilosa 

 2Cg1 60 - 85 2 54 581 246 6 857 93 125 50 60 Areia franca 

 2Cg2 85 - 110 1 44 383 312 23 763 61 176 50 71 Franco-arenosa 

 3Btgfc 110 - 160 6 44 208 232 108 598 119 283 0 100 Franco-argilo-arenosa 

 4Btgfc 160 - 210+ 2 13 354 341 23 733 66 201 25 88 Franco-arenosa 

RP17 – Plintossolo Argilúvico Eutófico arênico 

A 0 - 18 3 8 102 303 152 568 332 100 75 25 Franco-arenosa 

E 18 - 25 14 9 116 356 124 620 280 100 75 25 Franco-arenosa 

BE 25 - 40 3 10 91 238 136 478 296 226 25 89 Franca 

Btgf 40 - 65 1 4 55 128 64 253 396 351 25 93 Franco-argilosa 

2Btgf 65 - 100 0 6 145 369 115 635 164 201 25 88 Franco-arenosa 

3Ec 100 - 140 1 9 198 505 123 836 139 125 50 60 Areia franca 

B/E 140 - 155 1 10 195 462 78 745 154 100 75 25 Franco-arenosa 

3Btgf 140 - 180+ 1 11 158 386 87 643 181 176 25 86 Franco-arenosa 

RP16 – Planossolo Nátrico Órtico plíntico 

 A 0 - 12 1 7 70 327 214 619 331 50 25 50 Franco-arenosa 

 Ec 12 - 30 5 15 32 136 159 347 328 326 25 92 Franco-argilosa 

BE 30 - 40 13 22 62 283 187 568 282 150 50 67 Franco-arenosa 

 Btgf 40 - 65 1 11 24 182 331 550 225 225 25 89 Franco-argilo-arenosa 

 2Btgf 65 - 95 0 4 23 82 51 160 490 351 25 93 Franco-argilo-siltosa 

3Ab 95 - 105 0 7 90 314 81 492 157 351 75 79 Franco-argilo-arenosa 

3Ecb 105 - 140 1 11 118 527 169 826 149 75 50 33 Areia franca 

 B/E 115 - 130 0 7 124 591 174 895 80 50 25 50 Areia  

 3Btgf 140 - 230  1 12 91 341 167 611 213 175 25 86 Franco-arenosa 

4Cgf 230 - 250+ 3 43 198 151 18 413 211 376 75 80 Franco-argilosa 

Prof. = profundidade; AMG = areia muito grossa; AG = areia grossa; AM = areia média; AF = areia fina; AMF = areia muito fina; ADA = argila dispera em água e GF = grau 

de floculação 
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Os processos argiluviação e ferrólise geram perdas no conteúdo de argila dos 

horizontes Bt, causando a degradação do topo destes horizontes que evoluem para um 

horizonte BE e com o avanço desses processos ocorre finalmente a transformação do BE em 

horizonte E (BULLOCK; MILFORD; CLINE, 1974; BRINKMAN, 1979; LINDBO et al., 

2000;  VAN RANST et al., 2011). A formação de horizonte E (álbico) e a partir da 

degradação de horizontes Bt (com fragipã) é atribuída a variações nas condições redox, 

associadas a formação sazonal de lençol suspenso acima do horizonte Bt (RHOTON; 

BIGHAM; SCHULZE, 1993). Inicialmente o mecanismo de epissaturação causa as depleções 

de Fe, evoluindo para as depleções de argila nas bordas dos agregados com surgimento de 

pequenas línguas toungue nas bordas dos agregados dos horizonte BE e Btgnx1. Com a 

evolução deste processo ocorre o aparecimento de bolsos de areia (B/E, formando Esses 

processos tornam esses horizontes arenosos, com grande quantidade de poros oriundos do 

empacotamento dos grãos de areia, o que muda a hidrologia destes horizontes, que 

previamente eram Bt. 

 

2.3.3 Morfologia dos solos 

 

 O gradiente textural elevado é uma das características morfológicas mais marcantes 

nos solos da sub-região de Barão de Melgaço (ORIOLI; AMARAL FILHO; OLIVEIRA, 

1982; SANTOS et al., 1997; COUTO; OLIVEIRA, 2011; BEIRIGO et al., 2011; 

NASCIMENTO, 2012) e que tem influência direta no alagamento/inundação e na formação e 

permanência temporária de lençol suspenso nesses solos. 

A gênese do gradiente textural destes solos é herdada da dinâmica fluvial, devido ao 

comportamento meandrante dos rios no Pantanal. Os processos envolvidos no mecanismo de 

avulsão fluvial levam a uma dinâmica intensa de mudanças no curso dos rios principais e 

secundários no Pantanal (ASSINE, 2005; NASCIMENTO 2012), com isso podem ocorrer 

pulsos de deposição significativa de materiais de textura mais grossa sobre áreas que antes, 

em ambiente de planície, possuiam sedimentação lêntica com deposição preferencialmente de 

sedimentos finos, com grande quantidade de silte e de argila (Figura 12). 

Após a deposição e acomodação dos sedimentos, instalam-se os processos 

pedogenéticos associados à essa hidrologia com ciclos de inundação por enchentes alternada 

com a instalação de lençol suspenso e longos períodos de seca. Nesse contexto, espera-se que 

a ferrólise e a argiluviação tenham papel preponderante na degradação do horizonte Bt e no 
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espessamento do horizonte E. Dessa forma, a origem do gradiente textural, assim como a 

degradação do Bt e o espessamento do horizonte E, se daria pela combinação de processos 

ligados a geogênese (sedimentação) e pedogênese (PHILLIPS, 2004). 

 

Figura 12 - Dique atual do rio São Lourenço. 1 - material de  arenoso depositado sobre 2 - franco-argilo-arenoso 

com elevados conteúdos de silte, em decorrência de rompimento do dique marginal e invasão da 

planície (avulsão fluvial), estabelecendo novo curso do canal e dique  

Após a sedimentação tem início a pedogênesse, a partir dos ciclos de umedecimento e 

secagem e de oxi-redução, que promovem os processos de pedalização e redoximorfismo 

(VEPRASKAS, 2001; SCHAETZL, ANDERSON, 2005; BUOL et al., 2011), 

respectivamente. 

 No conjunto de horizontes, o desenvolvimento estrutural e a formação de agregados 

ou peds é mais intenso nos horizontes Bt com a formação de estrutura prismática de tamanho 

grande a muito grande, que se desfaz em blocos subangulares. Mesmo nos horizontes E, que 

apresentam baixos teores de agentes cimentantes como argila e matéria orgânica, a presença 

de óxidos de Fe favorece a formação de estrutura prismática, porém com grau de 

desenvolvimento fraco (Tabela 5 e 6). 

  1 

2 
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Tabela 5 - Macromorfologia dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                (continua) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado 

seca úmida 
Nódulo 

RP4- Planossolo Nátrico Órtico arênico 

A1 0 - 10 
7.5YR 3/1 

mod g blsub ma mfri abru e ond    
10YR 6/8 dist e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/peq Fe 

A2 10 - 40 
7.5YR 5/2 

f g/med pr md fri abru e ond    
7.5YR 5/8 dif e 5YR 5/8 dist mosq ab/peq Fe 

E1 
40 - 60 10YR 8/1 

fr g pr s s cla e ond    
(50 - 85) 10YR 7/8 e 10YR 6/8 dif mosq ab/g Fe 

E2 60 -80 

2.5Y 8/1 

mod med pr ligd s abru e ond 
   

7.5YR 5/8 pro mosq ab/g Fe 

7.5YR 6/8, 5YR 3/3 e 7.5YR 3/2 pro nod freq/g, med e peq Fe-Mn 

BE 
80 - 95 7.5YR 5/2 

fr med pr exd fri gra e ond    
(100 - 105) 7.5YR 6/8 dif mosq ab/g e med Fe-Mn 

Btgfnx 

95 - 120 2.5Y 8/1, 10YR 6/6 e 7.5YR 8/1 

fr g/med pr exd fri cla e ond 
   

(110 - 130) 7.5YR 6/8 dist mosq ab/g Fe 

 
5YR 5/8 dist nod po/peq Fe-Mn 

2Btgfnx 

120 - 140 10YR 6/4 

fr g/mg bla exd fri abru e ond 
   

(115 - 155) 10YR 7/8 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/med Fe 

 
5YR 5/8 dist nod mpo/peq Fe 
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Tabela 5 - Macromorfologia dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                         (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado 

seca úmida 
Nódulo 

RP4- Planossolo Nátrico Órtico arênico 

2Btg 140 - 160 
7.5YR 5/2 

fr g/mg bla exd fri cla e ond    
10YR 2/1 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/peq e med Fe-Mn 

3Btgf 160 - 180+ 

10YR 6/1 e 2.5 Y 8/1 

fr g/mg pr exd mfir - 
   

10YR 7/8 e 7.5YR 6/8 dif mosq ab/peq e med Fe 

2.5YR 5/8 pro nod po/med Fe-Mn 

RP8 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 
 

A1 0 - 10 
7.5YR 2.5/2 

mod g blsub ma mfri abru e pl    
10YR 6/8 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/peq Fe 

A2 10 - 22 
7.5YR 4/2 

mod g/med pr md fri cla e pl    
7.5YR 5/8 dif e 5YR 5/8 dist mosq ab/peq Fe 

E1 
22 - 42 7.5YR 5/3 

fr g pr s s cla e ond    
(35 - 40) 5YR 5/8 dist mosq com/peq Fe 

E2 

42 - 62 10YR 7/1 

mod med pr ligd s abru e ond 
   

(65 - 70) 10YR 6/8 dif e 5YR 5/8 pro mosq ab/g Fe 

 
7.5YR 6/8 dif, 7.5YR 3/2 e 5YR 3/3 pro nod freq/g e peq Fe 

BE 
62 - 75 7.5YR 5/2 

fr med pr exd fri gra e ond    
(65 - 80) 10YR 7/6. 6/6 e 5/8 dif mosq ab/g e med Fe 

Btgfx1 75 - 130 2.5Y 8/1, 10YR 6/6 e 7.5YR 8/1 

f g/med pr exd fri cla e ond 
   

 
(60 - 135) 7.5YR 6/8 dif mosq ab/g Fe 

  
10R 4/6, 2.5YR 5/8 e 5YR 5/8 nod freq/g e peq Fe-Mn 
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Tabela 5 - Macromorfologia dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado 

seca úmida 
Nódulo 

RP8 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

2Btgfx 
130 - 155 7.5YR 5/2 

fr g/mg bl a exd fri abru e ond    
(150 - 165) 10YR 2/1 e 7.5YR 5/8dif mosq ab/peq e med Fe-Mn 

3Eb 
155 - 170 5YR 8/1 

gs s s abru e ond    
(150 - 180) 

    

3Btgf 170 - 180+ 

10YR 6/1 

fr mg pr exd exfir - 
   

10YR 7/8 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/g Fe-Mn 

2.5YR 5/8 pro nod po/med Fe-Mn 

                       RP7 - Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 
 

A1 0 - 10 
10YR 2/2 

f g gr ma mfri cla e pl    
5YR 5/8 pro mosq p/peq Fe 

A2 10 - 20 
10YR 6/2 mod med 

pr 
ligd mfri cla e pl    

2.5YR 3/6 pro mosq com/peq Fe 

E1 20 - 32 
10YR 6/2 mod med 

pr 
ligd mfri gra e pl    

2.5YR 3/6 pro mosq com/peq Fe 

E2 32 - 75 
10YR 8/1 e 7.5YR 8/2 

mod g pr ligd mfri abru e pl    
10YR 7/6, 10YR 7/8 dif e 5YR 5/8 dist mosq ab/g e med Fe 

BE 75 - 85 10YR 5/2 e 10YR 8/1 mod med 

pr 
d mfri cla e ond    

  
10YR 7/6, 10YR 6/8 e 10YR 5/8 dif mosq com/med Fe 

Btgf1 85 - 120 10 YR 6/1 

fr mg pr md fri cla e ond 
   

 
(95 - 135) 5YR 5/8, 2.5YR 5/8 e 4/8 pro mosq ab/g Fe 

  
2.5YR 3/6 pro nod po/peq Fe 
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Tabela 5 - Macromorfologia dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado 

seca úmida 
Nódulo 

RP7 - Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

2Btgf 

120 - 155 7.5YR 5/2 

fr mg pr exd fir abru e ond 
   

(135 - 150) 10YR 6/8 dif mosq ab/g Fe 

 
5YR 5/8, 2.5YR 4/8 e 4/6 pro nod freq/g e peq Fe 

3Eb 
155 - 170 5YR 8/1 

gs s s abru e ond    
(150 - 170) 

    

3Btgf 

170 - 190 7.5YR 6/1 

fr mg pr exd exfir abru e ond 
   

(160 - 200) 10YR 7/8 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/g Fe 

 
2.5YR 5/8 pro nod po/med Fe 

4Btgc 190 - 210+ 

7.5YR 5/1 

fr mg pr exd exfir 

- 
   

7.5YR 5/8 dif 
 

mosq ab/g Fe 

  
nod mfreq/g Fe 

RP5 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

A 0 - 15 
10YR 2/2 

f g gr ma mfri abru e pl    
5YR 5/8 pro mosq p/peq Fe 

E1 15 - 30 
7.5YR 4/3 

mod med pr d mfri cla e ond    
2.5YR 3/6 pro mosq com/peq Fe 

BE 75 - 85 
10YR 6/3, 10YR 5/2 e 10YR 8/1 

mod med pr ligd mfri cla e ond    
10YR 7/6 e 10YR 5/8 dif mosq com/med Fe 

Btgf1 

85 - 120 10 YR 6/1 

fr mg pr md fri gra e ond 
   

(80 - 130) 5YR 5/8, 2.5YR 5/8 e 4/8 pro mosq ab/g Fe 

 
2.5YR 3/6 pro nod p/peq 
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Horiz = horizonte; Prof. = profundidade; F.R. = feição redoximórfica; Quant/Tam = quantidade e tamanho; dif = difuso; dist =  distinto e pro = proeminente; f = forte; mod = 

moderada e fr = fraca; mg = muito grande; g = grande e med = media ou médio ;gs = grão simples; bla = blocos angulares; blsub = blocos subangulares e  pr = prismática; s = 

solta; ma = macia; ligd = ligeiramente dura; d = dura; md = muito dura; exd = extremamente dura; fri = friável; mfri = muito friável; fir = firme; mfir = muito firme e exfir = 

extermamente firme; abru = abrupta; cla =  clara e gra = gradual; pl = plana; ond = ondulada e des = descontínua; mosq = mosqueado e nod = nódulos; p = pouco (≤ 2%); com 

= comum (2 a 20%) ab = abundante (≥ 20%); po = pouco (5 a 15%); freqüente = (16 a 40%) 

Tabela 5 - Macromorfologia dos solos da área 1 sistema pedológico Carrapatal                                                                        (conclusão) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado 

seca úmida 
Nódulo 

2Btgf 

120 - 160 7.5YR 5/2 e 7.5YR 7/1 

fr mg pr md mfir cla e ond 
   

(135 - 150) 10YR 7/6 dif mosq ab/g Fe 

 
7.5YR 2.5/1 dist. 2.5YR 5/8 e 4/8 pro nod freq/g e med Fe-Mn 

3Eb 
160 - 165 5YR 8/1 

gs s s abru e ond    
(135 - 150) 

    

3Btgf 165 - 200+ 

7.5YR 6/1 

fr mg pr exd exfir - 
   

10YR 5/8 e 7.5YR 5/8 dif mosq ab/g Fe 

10YR 2/1. 7.5YR 4/6 dif e 5YR 5/8 dist nod po/med Fe 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                             (continua) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
Nódulo 

RP23 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

A 0 - 20 7.5YR 4/2 mod g Gr ma  mfri cla e ond 
   

E 20 - 58 7.5YR 4/2 f g pr ligd mfri cla e ond 
   

Ec 58 - 70 
7.5YR 5/3 

mod g pr ligd mfri abru e ond    
2.5YR 2.5/1 e 5YR 4/6 pro nod freq/med Fe-Mn 

BE 60 -80 
10YR 6/3. 8/1 e 3/3 

f med bla exd mfir cla e ond    
2.5YR 2.5/1 e 5YR 5/8 pro nod freq/med Fe-Mn 

Btgfnx 80 - 160 
7.5 YR 3/2 

f g pr exd mfir cla e ond    
10YR 5/8 e 2.5YR 2.5/1 pro nod po/med  Fe-Mn 

2Btgnx 
160 – 215  5YR 5/6 e 5/8 

f g pr exd fir abru e ond    
(170 - 230) 

    

2Ec 215 - 260+ 

10YR 8/2 e 8/1 

fr med blsub ligd s - 
   

5YR 5/8 e 7.5YR 5/8 pro mosq ab/med Fe 

5YR 4/6 e 2.5YR 2.5/1 pro nod freq/g Fe 

RP2 – Plintossolo Argilúvico Eutrófico petroplíntico 

O - 6 - 0 10YR 2/1 f g gru ma  mfri abru e pl 
   

A 
0 - 15 10YR 2/1 

f mg pr d fir abru e ond    

 
10R 3/3 pro mosq po/peq Fe 

E 
15 - 20 7.5 YR 5/2 fr peq blsub ligd s abru e ond 

   
(10 - 25) 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                           (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
Nódulos 

RP2 – Plintossolo Argilúvico Eutrófico petroplíntico 

Bg 
20 - 55  7.5YR 5/1 

f g parale exd fir cla e ond    

 
10R 3/3 e 5YR 5/8 pro mosq ab/peq e med Fe 

Bgf1 

55 - 130 7.5YR 5/1 

f g pr md  mfir cla e pl 
   

(40 - 120) 7.5YR 5/8 dif mosq ab/g Fe 

 
10R 3/6 pro nod freq/g Fe 

2Bgf 130 - 170 

5 YR 5/1 

f g pr md  mfir cla e pl 
   

7.5YR 5/8 dif mosq ab/g Fe 

10R 3/6 pro nod freq/g Fe 

3Btgfc 170 - 200+ 

7.5 YR 5/2 

f mg blsub d fri - 
   

7.5 YR 5/8 mosq ab/g  Fe 

7.5 YR 2/1, 10 R 5/8 e 10 YR 3/6 pro nod freq/g   Fe 

RP21 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

A 0 - 10 7.5 YR 4/1 mod g Gr ma  mfri abru  e pl 
   

E 
10 - 25 10 YR 7/1 

mod med pr ligd mfri abru  e pl    

 
5YR 5/8 pro mosq com/peq e med Fe 

Btg1 25 - 38 
7.5 YR 6/1 

f med pr ligd fri cla e pl    
10 YR 8/8, 5 YR 3/3 e 5 YR 5/8 dist mosq ab/peq e g Fe 

Btg2 38 - 55 10 YR 3/1 f g pr exd exfir abru e ond 
   

  
10 YR 6/8 dist 

    
mosq ab/med Fe 

2Ab 55 - 60 10 YR 2/1 f g blsub md  mfir abru e pl 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                           (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
Nódulos 

RP21 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

2Btg1 
60 - 75 10 YR 5/1 e 5 YR 8/1 

fr med pr md  fir abru e ond    
(65 - 80) 10 YR 5/8 dif e 5 YR 3/1 pro mosq ab/peq e med 

 

2Btgx 
75 - 120 10 YR 5/3 e 5 YR 8/1 

fr mg pr exd fir abru e ond    
(80 - 110) 10 YR 5/8 dif e 5 YR 3/1 pro mosq ab/peq e med 

 

3Btgf 120 - 180+ 

7.5 YR 6/1 

fr med pr md  fir - 
   

7.5 YR 5/8 dif mosq ab/g Fe 

2.5 YR 5/8 e 10 R 3/6 pro nod freq/g e med Fe 

RP20 - Neossolo Quartzarênico Hidromórfico plíntico 

A 0 - 18 10 YR 2.5/1 f g blsub ma  mfri abru e PL 
   

Cc1 18 - 50 
10 YR 5/3 

f g pr ligd mfri cla e PL    
 10 YR 2/1 dist e 5 YR 5/8 pro nod po/ peq e med Fe-Mn 

Cc2 50 - 95 
10 YR 6/4 

f g pr ligd mfri cla e PL    
10 YR 5/8 dist e 5 YR 5/8 pro nod freq/peq e med Fe-Mn 

Cc3 95 - 160 
10 YR 7/2 

f g pr ligd s abru e ond    
 10 YR 2/1 e 5 YR 5/8 pro nod freq/g.med e peq Fe-Mn 

Ccg 160 - 180+ 
7.5 YR 5/2 e 3/2 mod g pr ligd mfri 

-    
10 YR 2/1 e 5 YR 4/6 pro fr mg pr exd fri nod freq/g.med e peq Fe-Mn 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                           (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
Nódulos 

RP1 - Planossolo Nátrico Órtico plíntico  

A 0 - 37 10 YR 3/2 f g blsub ma  fri cla e ond 
   

E 37 - 65 2.5 YR 5/2 mod med pr ligd fri abrup e pl 
   

BE 65 - 75 
10YR 5/2  

mod med blsub d  fri cla e ond    
10 YR 5/8  e Gley1 2.5/N pro nod po/med Fe-Mn 

Btgfnx1 75 - 145 
10 YR 4/2 e 3/1 

fr g pr exd fir cla e ond    
10 YR 5/8  e Gley1 2.5/N pro nod po/med Fe-Mn 

Btgnx 145 - 170 5 YR 5/8 fr mg/g pr exd fir abru e ond 
   

2Cgnx 170 - 190+ 
7.5 YR 5/2 

maciça exd fri -    
10 YR 2/1 dist mosq ab/peq e med Fe-Mn 

RP19 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

A 0 -10 10 YR 3/2 f g gra ma  mfri abru e pl 
   

E 10 - 30 
2.5 YR 5/2 

mod med pr ligd mfri abru e ond    
10 YR 2/1 e 5 YR 5/8 pro nod freq/med e peq  Fe-Mn 

BE 30 - 40 
10 YR 3/2 

fr g pr exd fri cla e pl    
10 YR 2/dist e 5 YR 5/8 pro nod freq/med e peq  Fe-Mn 

2Btgn 40 - 60 
10 YR 6/2 

fr g pr exd fri cla e ond    
5 YR 5/8 pro mosq ab/med Fe 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                           (continuação) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 
Matriz 

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
Nódulos 

RP19 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

2Btgfnk¯ 60 - 125 7.5 YR 5/4  fr mg pr exd fir cla e ond 
   

  
5 YR 4/1 

    
mosq ab/g e med 

 

2Cgn 125 - 150 
2.5 YR 4/6 e 10 YR 2/1 

    

nod freq/g e med Fe-Mn 

7.5 YR 5/8 dist e 5 YR 4/6 pro mosq ab/g Fe 

3Cgf 150 - 180+ 

10 YR 5/2 

maciça exd fri - 
   

7.5 YR 5/8 dist e 5 YR 5/8 pro mosq ab/g Fe 

5 YR 4/6 pro nod mpo/med Fe 

RP3 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico 

A 0 - 5 7.5 YR 4/1 mod med blsub ligd mfri cla e pl 
   

E 
5 - 30 10 YR 7/1 

mod med pr d mfri cla e ond    
(25 - 35)  5 YR 5/8 pro mosq com/peq  Fe 

Btg1 

30 - 60 7.5 YR 6/1 

fr med pr exd fir cla e ond 
   

85 - 120 10 YR 8/8, 5 YR 3/3 e 5 YR 5/8 dist mosq ab/g e peq Fe 

(80 - 130) 
    

Btg2 60 - 80 

10 YR 3/1 

fr g pr exd exfir cla e ond 
   

10 YR 6/8 dist mosq ab/med Fe 

10 R 3/6 pro nod mpo/peq  Fe 

2Btg 
80 - 105 7.5 YR 4/2 

fr mg pr exd fri abru e pl    
(100 - 110)  7.5 YR 5/8 dif mosq com/peq  Fe 
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                                                            (continuação)      

Horiz. 

Prof. Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 

     

 
Matriz      

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
     

Nódulos      

RP3 - Plintossolo Argilúvico Eutrófico abrúptico      

3Btg 
 

105 - 140 

 

10 YR 5/2 e 5 YR 8/1 

 

fr mg pr 

 

md  

 

fir 

 

abru e ond 

 

 

 

 

 

 

     

 
(145 – 150)  

10 YR 5/8 dif e 5 YR 3/1 

pro     
mosq 

ab/peq e 

med 
Fe 

     

4Btgf 140 - 185+  

7.5 YR 6/1 fr g pr md  fri - 
   

     

7.5 YR 5/8 dif 
    

mosq ab/g  Fe      

2.5 YR 5/8 e 10 R 3/6 pro 
    

nod freq/g e med Fe      

RP18 - Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico      

O -8 - 0 10YR 2/1 f g gru ma  mfri abru e pl 
   

     

A 0 - 12 10YR 2/1 fr mg bla md  fir cla e pl 
   

     

Bg1 12 - 30 
7.5 YR 2.5/1 

fr mg pr exd exfir cla e ond    
     

10 R 3/3 pro mosq ab/peq Fe      

Bg2 30 - 60 
10 YR 5/1 

f g parale exd fir abru e pl    
     

5 YR 5/8 e 10 R 3/6 pro mosq ab/peq  Fe      

2Cg1 60 - 85 10 YR 7/3 grão si s s abru e pl 
   

     

2Cg2 85 - 110 
10 YR 4/2 e 5/1 

f med bla ligd mfri abru e ond    
     

7.5 YR 5/8 dist mosq ab/peq  Fe      

3Btgfc 110 - 160 

2.5 YR 5/1 

fr mg pr exd fir abru e ond                          
   

     

2.5 YR 4/8 pro mosq ab/peq  Fe      

10 R 4/6 e 3/6 pro nod mfreq/g  Fe      

4Btgc 160 - 210+ 10 YR 5/1 maciça exd fri - 
   

     

  
2.5 Y 5/4 e 10 YR 4/6 dist 

    
mosq ab/g  Fe      

  
10 R 5/8 pro 

    
nod freq/g  Fe      
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Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                                     (continuação)      

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 

     

Matriz      

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
     

Nódulos      

RP17 - Plintossolo Argilúvico Eutófico arênico      

A 0 - 18 7.5 YR 3/2 mod mg gra ma  mfri cla e pl 
   

     

E 18 - 25 
7.5 YR 5/2 

mod med pr ligd mfri abru e pl    
     

5 YR 5/8 e 10 YR 2.5/1 pro nod po/med Fe-Mn      

BE 25 - 40 
7.5 YR 6/2 

fr med pr md mfri cla e pl    
     

5 YR 5/8 e 4/6 dist mosq ab/peq e med Fe      

Btgf 40 - 65 
10 YR 6/2 

fr med pr exd fir cla e ond    
     

10 R 3/6 e 2.5 YR 4/8 pro nod freq/peq e med  Fe      

2Btgf 65 - 100 

7.5 YR 4/1 e 6/2 

fr mg pr exd fri abru e ond 
   

     

7.5 YR 5/8 mosq com/mg Fe      

 5 YR 4/6 dist nod po/g Fe      

3Ec 
100 - 140 10 YR 8/1 

f med pr ligd mfri abru e ond    
     

(110 – 155)  5 YR 4/6 pro nod po/g Fe-Mn      

B/E 140 - 155 
7.5 YR 5/2 

fr mg pr exd mfir abru e que    
     

5 YR 2.5/1 e 10 YR 2.5/1 pro nod freq/peq e med  Fe-Mn      

3Btgf 

 
140 - 180+ 

 

7.5 YR 4/1 fr mg pr exd fri -         

7.5 YR 5/8 dist     mosq ab/mg Fe      

5 YR 4/6     nod po/g Fe      
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dif = difuso, dist =  distinto e pro = proeminente; f = forte, mod = moderada e fr = fraca; mg = muito grande, g = grande e med = media ou médio ;gs = grão simples,  bla = 

blocos angulares, blsub = blocos subangulares e  pr = prismática; s = solta, ma = macia, ligd = ligeiramente dura, d = dura, md= muito dura, exd = extremamente dura, fri = 

friável, mfri = muito friável, fir = firme, mfir = muito firme e exfir= extermamente firme; abru = abrupta, cla =  clara e gra = gradual, pl = plana, ond = ondulada e des = 

descontínua; mosq = mosqueado e nod = nódulos; p = pouco (≤ 2%), com = comum (2  a 20%) ab = abundante (≥ 20%); po = pouco (5  a 15%),  freqüente = (16 a 40%) 

Tabela 6 - Macromorfologia dos solos da área 2 sistema pedológico Pirizal                                                                        (conclusão) 

Horiz. 

Prof. 
Cor/Contraste 

Estrutura 

Consistência 

Transição F.R. Quant/Tam Natureza 

     

Matriz      

cm 
Mosqueado  

seca úmida 
     

Nódulos      

RP16 - Planossolo Nátrico Órtico plíntico      

A 0 - 12 10YR 3/1 
mod mg 

gra 
ma  mfri cla e pl 

   

     

Ec 12 - 30 

10YR 5/3 e 7.5YR 5/2 

f med pr ligd mfri abru e ond 

   
     

10YR 5/6 dif mosq ab/g Fe-Mn      

2.5 YR 2.5/1 e 5 YR 4/6 

pro 
nod freq/g e med  Fe-Mn 

     

BE 30 - 40 

10YR 6/2 

fr med pr md mfri cla e ond 
   

     

5 YR 4/6 e 10YR 2.5/1 

pro 
nod po/med Fe-Mn 

     

Btgfn 40 - 65 

10YR 6/2, 7.5YR 5/2 e 

7.5YR 4/4 
fr med pr exd fri cla e ond 

   

     

2.5YR 3/6 e 10YR 2.5/1 

pro 
nod freq/med  Fe-Mn 

     

2Btgfn 65 - 95 

2.5YR 5/2 e 2.5YR 4/1 

fr g pr exd mfir cla e ond 

   
     

10YR 5/8, 7.5YR 4/6 e 

5YR 5/8 pro 
mosq ab/med Fe-Mn 

     

10R 4/4 e 3/6 pro nod freq/med  Fe-Mn      

3Ab 95 - 105 
5YR 3/1 

fr med pr md fri abru e pl    
     

7.5YR 4/6 dist mosq com/g  -      

3Ec 
105 - 140 10YR 8/2 

gs ligd s abru e ir    
     

(100 - 200) 7.5YR 4/6 e 5YR 4/6 nod po/g Fe-Mn      

3Btgf 140 - 230  
7.5YR 6/2 

fr mg pr exd fri cla e ond    
     

5YR 5/8 e 2.5YR 3/3 mosq ab/mg Fe      
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Os horizontes BE, Btgfnx e Cgx dos Planossolos Nátricos (perfil RP4, RP8, RP1 e 

RP23) dos paleodiques das áreas 1 e 2 apresentam consistência seca extremamente dura 

associada à cimentação fraca, porém quando imersos em água sem agitação se desfazem 

totalmente em apenas 3 minutos (Figura 13). Tal cimentação poderia ser atribuída a pequenas 

quantidades de sílica amorfa atuando como cimentante. 

 

   

Figura 13 – Da esquerda para a direita agregado horizonte BE do perfil RP4 - Planossolo Nátrico e teste de 

imersão em água Note-se A = agregado horizonte BE, B = Imersão em água e C = Após 3 minutos 

de imersão 

 

O desenvolvimento da estrutura (pedalização) promove a formação de poros 

estruturais (macroporos), nestes poros o processo de amadurecimento dos sedimentos 

ripening é mais eficiente, ocorrendo maior taxa de difusão de ar e consequentemente maior 

oxidação do Fe e Mn. 

Segundo Vepraskas (1996 e 2001) as feições redoximórficas que ocorrem nesses solos 

foram separadas em 3 tipos: de concentração (revestimentos, mosqueados e nódulos), de 

depleção (Fe-Mn e argila) e redução (matriz reduzida). A ocorrência de feições 

redoximórficas de depleção foram identificadas pela presença de cores pálidas da matriz dos 

solos com valores ≥ 5 e cromas ≤ 2, as de concentração por cores preta, amarelo, bruno e 

vermelho, assim como os nódulos de Fe e Mn, os quais são fortes evidências de processos 

redoximórficos (Tabela 5 e 6). 

Inicialmente, são formadas feições redoximórficas de concentração tipo revestimento 

de poros e da face de agregados pore lining e mosqueados iron masses (Figura 14). 

A C B 
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Figura 14 – Feições redoximóficas de revestimento e mosqueado. A = Gleissolo horizonte 3Bg planície do rio 

Cuiabá, revestimento da face do agregado por Fe e Mn, B = Gleissolo horizonte Cg planície rio São 

Lourenço, revestimento da faces por Fe vista frontal, C = Gleissolo horizonte Cg planície rio São 

Lourenço, revestimento da faces por Fe vista superior e D = Plintossolo horizonte Btgf1 

paleoplanície área 1 mosqueado 

 

 Essas feições são as primeiras que se formam nesses solos e estão relacionadas aos 

processos: 1) redução dos óxidos de Fe e de Mn, 2) migração das formas solúveis de Fe
2+

 e 

Mn
2+

e 3) re-óxidação e precipitação de óxidos de Fe e Mn (Vepraskas, 1996). A diferença 

entre esses dois tipos é o local no solo onde ocorrem, revestimentos estão localizados em 

canais de raízes e faces de agregados, enquanto os mosqueados localizam - se na matriz do 

solo (VEPRASKAS, 2001; NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE - 

NRCS, 2010). Os dois tipos não apresentam cimentação forte por Fe-Mn. Entretanto, os 

A B 

C D 
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revestimentos podem apresentar teores mais elevados de Fe e/ou Mn, formando 

prenchimentos em canais de raízes e poros. Geralmente os revestimentos ocorrem em canais 

de raízes mortas, mas podem ocorrer em canais com raízes ativas (MENDELSSOHN; 

KLEISS; WAKELEY, 1995). 

 Os nódulos são cimentações fortes de Fe-Mn facilmente separadas da matriz (Figura 

15). 

 

   

Figura 15 – Nódulos de Fe-Mn. A = Horizonte 4Btgfc RP7-Plintossolo, petroplintita com núcleo hematítico e 

borda goethítica; B = Horizonte 2 Btgf RP15 Plintossolo, com óxido de Mn e C = Horizonte BE 

RP23-Planossolo Nátrico, nódulos de Fe-Mn 

 

Nos solos estudados ocorrem nódulos de forma irregular e esférica, formados por 

processos atuais e pretéritos. Nos solos da área 1, os nódulos são de forma irregular e esférica 

com cores vermelhas, amarelas e brunadas (Figura 16, 17 e 18). Enquanto nos solos da área 2, 

os nódulos apresentam forma irregular e esférica com cores vermelhas, amarelas, brunadas e 

preta (Figura 19, 20, 21 e 22). Nos horizontes E, BE e Btgf apresentam em geral forma 

esférica e formação in situ, por apresentar bordas irregulares e limites difusos pela análise 

micromorfológica. Já os nódulos dos horizontes 2Btgf, 3Btgf e 4Btgfc tem forma irregular 

com formação in situ, mas também com bordas irregulares e limites difusos. Todavia, os 

nódulos dos horizontes C do perfil RP20 (Neossolo Quartzarênico), apresentam forma 

esférica, mas sua origem é alóctone. 

Os nódulos que ocorrem na maioria dos solos da sub-região do Pantanal de Barão de 

Melgaço são de origem autóctone, com exceção dos que ocorrem nos solos dos paleocanais 

que são alóctones ou de horizontes/camadas formados exclusivamente por avulsão. A forma 

esférica dos nódulos está associada a composição por Fe e Mn e\ou transporte 

A B C 

 Mn 
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(SCHOENEBERGER, et al., 2002; ROSLIKOVA, 2008 MAY; VEIT, 2009; LINDBO; 

STOLT; VEPRASKAS, 2010; NRCS, 2010; NASCIMENTO, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Nódulos RP4 - Planossolo Nátrico área 1. A = Petroplintita horizonte E2, forma esférica; B = 

Plintitas horizonte 3Btgf, forma irregular; C = Detalhe exterior e interior das petroplintitas do 

horizonte E2 e D = Detalhe plintita horizonte 3 Btgf, 1 - exterior halo goethítico e 2 - interior núcleo 

hematítico 
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Figura 17 - Nódulos de plintitas e petroplintitas RP8- Plintossolo área 1, A =  Plintitas do horizonte E2, forma 

esférica; B= Petroplintitas horizonte Btgfx, forma irregular; C = Plintita foto lupa aumento de 10X, e 

D = Petroplintita foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

8,5 cm 8,5 cm 

A B 

C D 



69 

 

 

 

Figura 18 - Nódulos plintitas e petroplintitas.RP7 e RP5 Plintossolos área 1, A =  Petroplintitas do horizonte 

4Btgc, forma irregular; B= Plintita do horizonte B/E, forma irregular e esférica; C = RP7 

petroplintita do horizonte 4Btgc, foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior núcleo hematítico e 

D =RP5 plintita do horizonte B/E foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior 

 

A ocorrência de nódulos de forma irregular e esférica num mesmo horizonte pode 

levar a interpretação equivocada de sua origem autóctone ou alóctone (COELHO; VIDAL-

TORRADO; LADEIRA, 2001; ROSLIKOVA, 2008). Assim como a ocorrência de feições 

redoximóficas relictuais e contemporâneas num mesmo horizonte, devem ter sua gênese 

interpretada como devido a condições hidrológicas atuais e pretéritas. 
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Figura 19 - Nódulos petroplintitas RP23 - Planossolo Nátrico paleodique 1 da área 2. A = Petroplintitas 

horizonte Ec forma esférica relacionada a composição por Fe e Mn; B = Petroplintitas do horizonte 

2Ecb formas irregulares e esféricas; C =  Petroplintita do horizonte Ec, foto lupa aumento de 10X, 

detalhe do interior, note-se a coloração preta evidenciando a presença de óxidos de Mn, verificada 

em campo pelo teste com H2O2 (20 volumes) efervescência violenta e D = Petroplintita do horizonte 

2Ecb, foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior coloração brunada devido aos altos teores de Fe 
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Figura 20 - Nódulos Fe e Mn RP19 - Planossolo Nátrico borda do paleodique 2 da área 2. A = Petroplintitas do 

horizonte Ec, forma esférica; B = Plintitas do horizonte 2Btgfnkˉ; C = Petroplintita do horizonte Ec, 

foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior coloração preta evidenciando presença de óxidos de 

Mn, verificada em campo pelo teste com H2O2 (20 volumes) efervescência forte e D = Plintita 

2Btgfnkˉhorizonte com carbonato em fissuras inter-agregados, foto lupa aumento de 10X, detalhe do 

interior coloração vermelha e pretacoloração preta presença de óxidos de Mn, verificada em campo 

pelo teste com H2O2 (20 volumes) efervescência violenta 
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Figura 21 - Nódulos Fe e Mn RP16 - Planossolo Nátrico do paledique 3 da área 2. A = Petroplintitas do 

horizonte Ec, forma irregular e esférica; B = Petroplintitas do horizonte 3Btgf de tamanho muito 

grande (50 mm); C = Petroplintita do horizonte Ec foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior 

interior coloração vermelha e preta coloração preta evidenciando a presença de óxidos de Mn, 

verificada em campo pelo teste com H2O2 (20 volumes) efervescência violenta e D = Petroplintita 

em degradação do horizonte 3Btgf foto lupa aumento de 10X, detalhe do 1- exterior halo goethítico 

e do interior (2 - núcleo) coloração bruno-forte relacionada a alto grau de cimentação por Fe 
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Figura 22 - Nódulos plintitas e petroplintitas do RP2 e RP18- Plintossolos lagoas 1 e 2 da área 2. A = Plintitas do 

horizonte Btgf1, forma irregular; B = Petroplintitas do horizonte 3Btgc, forma irregular; C = Plintita 

do horizonte Btgf1, foto lupa aumento de 10X, detalhe do interior com presença de 1 - material da 

matriz  de coloração acinzentada e D = Petroplintita do horizonte 3Btgc foto lupa aumento de 10X, 

detalhe do 1 - exterior com halo goethítico evidência de degradação e do 2 - interior núcleo com 

altos teores de Fe 

 

A origem alóctone dos nódulos que ocorrem nos solos dos paleocanais (RP20-

Neossolo Quartzarênico) é apoiado, em outras evidências, tais como presença de corpos 

silicosos de diatomáceas quebrados e de diferentes ambientes de formação, diferenças nos 

grãos de areia dos nódulos e da matriz (BEIRIGO, 2008), distribuição das frações 

granulométricas, e até eventual ocorrência de fragmentos de artefatos cerâmicos e de carvões 

em um mesmo horizonte (Figura 23). 
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Figura 23 - Nódulos de Fe e Mn, grãos de quartzo (areia muito grossa) mal selecionados, fragmentos de carvões 

e de artefatos cerâmicos do paleocanal solo RP20 - Neossolo Quartzarênico área 2. A = Horizonte 

Cc2, petroplintitas Fe-Mn, grãos de quartzo (areia muito grossa) mal selecionados e fragmentos de 

carvões; B = Horizonte Cc3, petroplintitas de Fe e Mn, grãos de quartzo (areia muito grossa) mal 

selecionados, fragmentos de carvões e de artefatos cerâmicos; C = Horizonte Cc2, petroplintitas de 

Fe e Mn, grãos de quartzo (areia muito grossa) mal selecionados e fragmentos de carvões, foto lupa 

aumento de 10X, e D = Detalhe foto lupa aumento 10X, fragmento de artefato cerâmico 

 

O horizonte litoplíntico que ocorrem na margem do Riozinho (antigo leito do rio 

Cuiabá), se formaram à partir da cimentação e endurecimento de sedimentos depositados na 

margem interna do meandro, em bancos de areia com estratificação cruzada (Figura 24). 
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Figura 23 - Fragmentos dos horizontes litoplínticos do Riozinho e do rio São Lourenço. A = Fragmento do 

horizonte litoplíntico do Riozinho, note-se estratificação cruzada com bandas goethíticos 

intecalados por bandas hematíticos; B = Fragmento do horizonte litoplíntico do rio São Lourenço; 

C = Horizonte Litoplíntico do Riozinho, detalhe foto na lupa (aumento 20X) da estratificação 

cruzada , bandas goethíticas composta de grãos de quartzo menores e com bandas hemátíticas  com 

grãos maiores e D = Horizonte litoplíntico do rio São Lourenço de detalhe interior, foto na lupa 

aumento 10X  

 

Posteriormente ocorreu o soterramento destes materiais devido a deposição de novas 

fácies de sedimentos. A maior porosidade funcional proporcionada por uma rede de poros 

interconectados do tipo empilhamento de grãos simples, favoreceu a oxidação do Fe
2+

 nestes 

horizontes e posterior cimentação e endurecimento. Aparentemente, este tipo de feição 

redoximófica foi formada pelo mecanismo de endossaturação (glei) e está se degradando pelo 

mesmo mecanismo atuando em condições hidrológicas distintas das que ocorreram durante a 

sua formação. Próximo a essa área sob fitofisionomia de Cambarazal (vegetação 

monodominante de Vochysia divergens Pohl) que ocorre nas partes mais baixas da paisagem, 
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também foi observado ocorrência de horizonte litoplíntico a uma profundidade de 130 cm de 

profundidade, em degradação em Plintossolo (BEIRIGO et al., 2011). 

Em relação ao horizonte litoplíntico (Figura 23 e 24) que ocorre na margem do rio São 

Lourenço, aparentemente pode ter sua gênese devido ao mecanismo de epissaturação 

(pseudoglei) e com a fase endurecimento durante um clima mais seco que o atual. Semelhante 

aos processos que levaram a formação das petroplintitas que ocorrem em horizontes 

profundos dos Plintossolos da área 1 e 2. Porém, no horizonte litoplíntico a cimentação foi 

mais intensa unindo as petroplintitas nodulares em uma camada contínua (Figura 24), que 

ainda se encontra estável nas condições hidrológicas atuais. Todavia, esse tipo de horizonte 

especifico tem de ser melhor investigado. 

 

 

Figura 24 - Horizonte Litoplíntico na margem direita do rio São Lourenço  

 

As petroplintitas que se formaram em um ambiente com condições que favoreceram a 

formação de hematita e da ligação hematita-caolinita, quando submetidas a outras condições 

tendem a romper esta ligação, e se degradar (NAHON, 1991; BEAUVAIS; COLIN, 1993; 

TARDY, 1997; BEAUVAIS, 2009). As condições que favorecem a formação da hematita 

como altos teores de Fe e pH próximo a neutralidade favorecem a agregação da ferrihidrita e 

posterior transformação em hematita (SCHUWERTMAN; MURAD, 1983). A menor 
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atividade da água associada às altas temperaturas, condiciona maior estabilidade da 

ferrihidrita (SCHUWERTMANN; FISCHER, 1973) e maior desidratação da ferrihidrita, com 

consequente conversão em hematita (TORRENT et a., 1982). Outra condição importante para 

formação da hematita é a rápida mineralização da matéria orgânica, evitando os processos de 

complexação do Fe com compostos orgânicos (SCHWERTMANN; CAMBIER; MURAD, 

1985). 

Os nódulos podem também sofrer degradação por processos biogeoquímicos, devido a 

alterações nas condições de oxi-redução dos solos, com estabelecimento de um ambiente 

redutor com valores de potencial redox abaixo da estabilidade do Fe e do Mn. 

Vários são os ecossistemas no Pantanal em que ocorrem essas condições, porém a 

mudança na hidrologia dos solos devida ao comportamento instável dos cursos d’água pode 

gerar condições que não favorecem a formação e estabilidade destes óxidos, levando a 

degradação dos nódulos formados por estes. 

Dois tipos de feições redoximórficas de depleção foram identificadas, (Figura 25) às 

relacionadas à perdas de Fe e Mn e às perda de argila (VEPRASKAS, 2001, VEPRASKAS; 

LINDBO, 2012). As depleções de argila identificadas podem estar ou não associadas a 

processos redoximórficos (BULLOCK; MILFORD; CLINE, 1974; RHOTON et al., 1993, 

LINDBO et al., 2000; VEPRASKAS, 2001). 

Os processos de perda relacionados às feições de depleção de Fe-Mn são devidos à 

redução de oxi-hidróxidos e migração de formas solúveis de Fe
2+

 e Mn
2+

, sendo que onde 

ocorre esse tipo de depleções a granulometria da matriz não é alterada (VEPRASKAS, 1996 e 

2001). As formas de Fe
2+

 e Mn
2+

 podem ser re-oxidadas no mesmo horizonte ou em 

horizontes sub ou sobrejacentes dependendo do movimento de água no solo ser ascendente 

por capilaridade ou descendente por gravidade. No final da vazante as elevadas taxas de 

evapotranspiração favorecem o movimento ascendente da água e do Fe
2+

 e Mn
2+

 em solução 

de horizonte com condições mais redutoras para horizontes com potencial redox mais alto, 

causando a oxidação dessas formas de Fe e de Mn. Ao contrario, as depleções de argila 

causam o aumento das frações de areia por acúmulo relativo. 
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Figura 25 - Concentrações de Fe e depleções de Fe e de argila. A = RP7 - Plintossolo área 1 horizonte Btgf1, B = 

RP2 – Plintossolo área 2 horizonte Btgf1, C = RP5 -Plintossolo horizonte Btgf1, 3 - zonas com 

depleção de argila (Bolsões de areia) e D = RP16 Planossolo Nátrico paleodique 3 da área 2, 4 - 

horizonte B/E 

 

O processo inicia-se com pequenos bolsões de areia como evidenciado nos horizontes 

Btgf1 dos solos do sistema pedológico Carrapatal podendo evoluir até um estágio de 

formação de um horizonte E/B de alguns dos Planossolos do sistema pedológico Pirizal. A 

alta saturação por Na desses solos causa a dispersão de argila favorecendo as perdas por 

elutriação e argiluviação. Nos solos do sistema pedológico Pirizal os processos que causaram 

as depleções de argila podem ser pretéritos, com posteriormente ocorrência do soterramento 

destes horizontes. 

Em alguns horizontes dos Plintossolos localizados nas lagoas intermitentes, foi 

observado esse tipo de feição redoximórfica (Figura 26), que ocorre devido a redução dos 

óxidos de Fe e Mn na matriz do solo, manutenção das formas de Fe
2+

e Mn
2+

 in situ com 

rápida oxidação e transformação em formas de Fe
3+

 e Mn
4+

 quando exposto ao ar 
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(VEPRASKAS, 1996). No caso do da matriz reduzida no horizonte 3Btgc do Plintossolo 

localizado na lagoa intermitente da área 2, o Fe pode ser provido da degradação das 

petroplintitas e posteriormente migrar formando revestimentos de poros. 

 

 

Figura 26 - Matriz reduzida do horizonte 3Btgfc Plintossolo área 2. As setas indicam onde ocorreu 

a rápida oxidação do Fe 

 

O processo de oxidação do Fe e do Mn ocorre em uma escala de tempo bastante 

reduzida, em aproximadamente 30 minutos (ESTADOS UNIDOS, 1999;WAKELEY; 

LICHVAR; NOBLE, 2007; UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - 

NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE, 2010). A mudança de cor na 

matriz dos solos é muito evidente, passando de cromas baixos < 2 para cromas > 4. 
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2.3.4 Micromorfologia 

 

2.3.4.1 Descrição geral das lâminas  

 

Os solos dos dois sistemas pedológicos apresentam características micromorfológicas 

bastantes semelhantes, dentre elas, a presença marcante de hiporrevestimentos, revestimentos, 

preenchimentos e nódulos de Fe-Mn (plintitas e petroplintitas) em diferentes estágios de 

evolução. 

 

2.3.4.1.1 Solos da área 1 Sistema pedológico Carrapatal 

 

2.3.4.1.1.1 Planossolo do paleodique  

 

A descrição e interpretação micromorfológica deste solo foi realizada apenas na 

amostra do horizonte BE, frente de transformação (Btgnx1→BE→E) (Tabela 7). Este 

horizonte apresenta um estágio de evolução mais avançado em relação aos horizontes 

 BE dos outros solos do sistema pedológico. Com maior taxa de depleção de Fe-Mn, 

mas também áreas com depleção de argila mais concentrada nas bordas dos agregados. Na 

macromorfologia é evidente a presença de rendilhamento (depleção de argila) nas bordas 

dos agregados dos horizonte BE e Btgnx1, formando pequenas línguas toungue (BREWER, 

1964; VENEMAN et al., 1976; RHOTON et al., 1993; LINDBO et al., 2000; LINDBO; 

VESPRASKAS, 2010; SZYMAŃSKIA; SKIBAB; SKIBA; 2011). 

Foi identificada duas zonas distintas, dentre os componentes da matriz a fração fina 

50% apresenta coloração amarelada e os outros 50%, coloração bruno-avermelhada (ambos 

em luz transmitida), representando respectivamente zonas de depleção e concentração de Fe-

Mn respectivamente. Salienta-se que AA zonas de depleção encontram-se principalmente 

associadas à porosidade condutora. Para ambas as zonas, a fração grossa é composta por 

quartzo, com grau de arredondamento dos grãos variando de subarredondado a bem 

arredondado e subalongado a esféricos.A esfericidade deve-se ao desgaste de bordas durante 

o processo de transporte desse material (KRUMBEIN; PETIJOHN, 1938), mas que pode ter 

tido origem em diferentes ciclos sedimentares. A forma dos grãos da fração grossa destes 

solos está mais relacionada a herança do material de origem, pois os sedimentos que formam 

estes solos não foram transportados a longas distâncias, para adquirir características 

relacionadas ao transporte ou agente transportador. 
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Tabela7- Descrição micromorfológica dos principais horizontes dos solos da área 1 Sistema pedológico Carrapatal                               (continua) 

Hor. 

Componentes  Feições pedológicas  

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Rev. Preenc. Nódulos  

RP4- Planossolo Nátrico Órtico arênico 

BE 

65% 

95% quartzo 

5% nódulos Fe 

10% 

25% 

cavidades, 

canais  

emp simples 

argila e Fe argila e Fe  Fe-Mn 

apedal, 

gr pontes 

e 

gr película 

pedal 

cavitária 

quitônica-gefúrica 

e  

porfírica 

salpicada granida 

RP8 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

E 

70% 

99% quartzo  

1% raízes e carvões 

10% 

20% 

emp, simples 

e 

cavidades 

argila e Fe argila e areia - 

apedal, 

gr simples 

e 

gr película 

  mônica-quitônica e 

 mônica 
- 

 

2Btgfx 
60% 

100% quartzo  
15% 

25% 

emp, simples, 

cavidades e 

canais 

argila e Fe - - 
apedal e 

gr pontes 
gefúrica - 

3Btgf 

45% 

70% quartzo  

30% nódulos Fe 

30% 

25% 

argila e Fe Fe 

pedal, 

cavitária e 

bl sub 

porfírica 

poroestriada, 

salpicada granida, 

salpicada mosaico, 

e 

monoestriada 

  

canais, 

cavidades, 

fissuras, 

câmaras e  

vesículas 
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Tabela 7- Descrição micromorfológica dos principais horizontes dos solos da área 1 Sistema pedológico Carrapatal                       (continuação) 

Continua 

Hor. 

Componentes  Feições pedológicas 

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Rev. Preenc. Nódulos 

RP7 - Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

E 
70% 

100% quartzo  
5% 

25% 

emp, Simples 

e 

cavidades 

argila e Fe argila, Fe e areia - 

apedal, 

gr simples 

e 

gr película 

  mônica-quitônica  

e 

 mônica 

- 

BE 

65% 

95% quartzo  

5% nódulos Fe 

15% 

20% 

cavidades, 

canais e 

emp simples 

argila e Fe - Fe 
apedal e 

gr película 

porfírica-quitônica-gefúrica 

e 

gefúrica-quitônica 

- 

Btgf1 

55% 

95% quartzo  

5% nódulos Fe 
25% 

20% 

canais, 

cavidades e 

câmaras 

argila e Fe Fe 
apedal e 

gr película 
porfírica-quitônica-gefúrica - 

 

2Btgf 

65% 

80% quartzo  

20% nódulos Fe 

20% 

15% 

cavidades e 

canais 

argila e Fe 
argila, Fe,  

silte e areia 
Fe 

apedal 

e 

massiva 

porfírica-gefúrica-quitônica 

porestriada, 

granoestriada 

salpicada mosaico 

4Btgc 

50% 

80% quartzo  

20% nódulos Fe 

30% 

20% 

canais, 

cavidades, 

câmaras e  

fissuras 

argila e Fe Fe 

pedal, 

bl sub e 

cavitária 

porfírica 

porestriada, 

granoestriada, 

salpicada granida,  

e 

salpicadamosaico 

RP5 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

E 
70% 

100% quartzo  
5% 

25% 

emp simples, 

cavidades 

canais 

argila e Fe argila, Fe e areia - 

apedal, 

gr simples 

e 

gr pontes 

mônica e 

mônica-gefúrica 
- 
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Tabela 7- Descrição micromorfológica dos principais horizontes dos solos da área 1 Sistema pedológico Carrapatal                          (conclusão) 

Hor. 

Componentes Feições pedológicas 

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Rev. Preenc. Nódulos 

RP5 – Plintossolo Argilúvico Distrófico arênico 

E 
70%  

100% quartzo 
5% 

25% 

Emp simples, 

cavidades e 

canais 

argila e Fe Argila, Fe e areia - 

apedal, 

gr simples 

e 

gr pontes 

mônica e  

mônica-gefúrica 
- 

BE 

75% 

99% quartzo  

1% nódulos Fe 

10% 

15% 

cavidades e 

canais 

argila e Fe Fe 

apedal, 

gr pontes 

e 

gr película 

gefúrica-quitônica - 

Btgf1 

70% 

80% quartzo  

20% nóduos de Fe 

15% 

15% 

cavidades, 

canais, 

câmaras 

emp simples 

argila e Fe argila, Fe e areia Fe 
pedal e 

bl sub 
quitônica-gefúrica 

granoestriada e 

salpicada granida  

2Btgf 

45% 

70% quartzo  

30% nódulos Fe 

  

30% 

25% 

cavidades, 

fissuras e 

canais 

argila e Fe Fe 

pedal, 

cavitária 

e 

bl sub 

porfírica 

granoestriada, 

poroestriada, 

paraleloestriada e 

salpicada mosaico 

F.G. = Fração grossa; F.F = Fração fina; P = Porosidade; Rev. = Revestimento; Preenc. = Preenchimento; Micro. = Microestrutura; Dist. relativa = Distribuição relativa e 

Fábrica-b = Fábrica birrefringente; emp = empelhamento; gr = grãos; bl = blocos; sub =  subangulares; ang = angulares 
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Na zona com depleção de Fe foi identificada fábrica birrefringente (fábrica-b) 

(salpicada granida), com distribuição relativa de seus componentes do tipo quitônica-

gefúrica. Na zona de concentração, não foi observada fábrica-b e a distribuição 

relativa é porfírica. A maior parte da porosidade é de cavidades, principalmente na 

zona de depleção, esta com microestrutura cavitária o que é característico de processos 

de depleção de argila. 

As feições pedológicas identificadas foram dos tipos textural (revestimento e 

preenchimento), amorfa (nódulos) e excremento. Foram observados grande quantidade 

de revestimentos típicos de argila vermelho-amarela ou vermelha (luz transmitida), 

não laminados, apresentando fraca orientação e extinção ausente (Figura 27). De 

acordo com Fedoroff e Courty (1986) revestimentos de argila em horizontes nátricos 

nunca são laminados. Os preenchimentos são densos-completos, não laminados, 

compostos por material fino de coloração vermelha. A orientação e extinção se 

mostraram semelhantes aos revestimentos. Os excrementos apresentam fraco grau de 

coalescência (recentes), coloração vermelha, formas esféricas, com bordos lisos e 

limites nítidos. 

Os nódulos de Fe-Mn que ocorrem neste horizonte (5%) se mostraram típicos, 

com tamanho médio de 1 cm e forma subesférica. Apresentam contraste de cor 

proeminente e limites nítidos, com coloração amarelada (luz incidente) e vermelho-

escuro (luz transmitida). Apresentando-se opaco em alta e baixa magnificações, com 

grãos de quartzo semelhantes à matriz adjacente. Não foram observados bordos 

serrilhados, halos de dissolução e desprendimento de fragmentos, sugerindo 

estabilidade desses materiais nas condições hídricas atuais. Apresentam porosidade 

cavitária não sendo identificadas fissuras. No seu interior ocorrem revestimentos de 

argila de coloração vermelha, não laminados, com fraca orientação e extinção ausente. 
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Figura 27 - Fotomicrfografias do horizonte BE Planossolo Nátrico paleodique da área 1. A = Preenchimento de 

argila e Fe e zona com maior concentração da fração fina e B = Fotomicrografia anterior com nicóis 

cruzados 

 

2.3.4.1.1.2 Plintossolos da paleoplanície  

 

De modo geral, os horizontes E (eluvial) apresentam microestruturas do tipo grãos 

simples e, em algumas regiões principalmente relacionadas aos preenchimentos de canais 

biológicos, do tipo grãos com película. Essas microestruturas são consequências da baixa 

porcentagem de fração fina nestes horizontes, onde foram observados teores variando de 10% 

no Plintossolo da borda do paleodique (RP8) e 5% nos da paleoplanície (Tabela 7). 

A fração fina apresenta, coloração bruno a bruno-escura (luz transmitida) e amarela 

(luz incidente), não sendo observada fábrica birrefringente. A distribuição relativa destes 

horizontes é mônica, estando seus materiais distribuídos de forma homogênea na massa total. 

Nas regiões com ligeira maior concentração da fração fina é observada distribuição do tipo 

mônica/quitônica ou mônica/gefúrica. 

A fração grossa (70%) nesses horizontes é constituídaem sua totalidade por quartzo, 

com grãos subesféricos a esféricosde moderado a bem selecionados. Foi observada grande 

quantidade de areia fina a muito fina preenchendo os espaços formados entre grãos mais 

grossos, dando aspecto de empacotamento denso (Figura 28). Essa feição é mais expressiva 

no Plintossolo da borda do paleodique, onde foi identificado maiores conteúdos de areia 

muito fina. O predomínio da fração grossa e distribuição relativa mônica (BULLOCK et al., 

1985),  proporciona maior fluxo de água e matéria, para horizontes subjacentes ou para fora 

do sistema pedológico. 

Não foi observada agregação dos constituintes, sendo a microestrutura do tipo grãos 

simples, grãos com pontes ou grãos com película, com porosidade de empacotamento simples 
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e em muito baixa frequência de cavidades esféricas, alongadas e irregulares. Provavelmente, 

as cavidades esféricas e alongadas têm sua origem relacionada à atividade biológica, uma vez 

que foi observada ligeira orientação dos materiais de suas paredes. 

As principais feições pedológicas observadas no horizonte E são do tipo textural 

(revestimento e preenchimento). Os revestimentosse mostram típicos, com cor variando de 

bruno-escuro (idêntica ao material fino do próprio horizonte) a bruno-avermelhado, argilosos, 

delgados, com fraca orientação e extinção ausente. Sua gênese pode estar relacionada com a 

translocação do material fino da matriz do solo para as paredes das cavidades, como 

consequência de um maior fluxo de água. Foram ainda identificados feições de 

preenchimentos densos completos de misturas de materiais grosso e fino, em uma distribuição 

distinta e mais densa que a matriz adjacente, com domínio de grãos de quartzo de tamanho 

muito fino e material fino de coloração semelhante à matriz do mesmo horizonte. Esse tipo de 

preenchimento com material grosso (silte, areia fina  e muito fina) e fino devem estar 

associados aos fluxos descendentes com maior energia causados pelas precipitações intensas 

(até 100mm em 1 hora) que ocorrem na área associado a alta porosidade interconectada destes 

horizontes. 

Preenchimentos de argila com presença de silte e até mesmo frações de areia fina, 

também foram encontrados em solos de planícies fluviais com similaridades com o Pantanal, 

como a do rio Salí na província de Tucumán Argentina (ZAPPINO, 2010) e a do rio Beni nos 

Llanos de Moxos na Bolívia (BOIXADERA et al., 2003). 
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Figura 28 - Fotomicrografias do horizonte E dos Plintossolos da paleoplanície da área1. A = RP5 cavidade com 

revestimento de argila e Fe, B = RP5 cavidade com revestimento de argila e Fe sob luz polarizada, C 

=  RP7 cavidade e revestimento de argila e Fe, D = RP7 cavidade e revestimento de argila e Fe sob 

luz polarizada, E = RP5 raíz com muitos aerênquimas impregnados com Fe e F = RP8 canal 

biológico com grãos orientados e preenchimento de argila 

 

Em zonas úmidas como no Pantanal a fração silte e até frações mais finas de areia 

são frequentemente translocadas no perfil juntamente com a argila (NETTLETON et al., 

1994; FEDOROFF, 1997; BOIXADERA et al., 2003; FERNANDEZ et al., 2004; KÜHN; 

AGUILAR; MIEDEMA, 2010; NASCIMENTO, 2012). 
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Nos horizontes BE ocorre o ligeiro aumento dos teores da fração fina (10 a 15%) com 

coloração amarela a bruno-amarelada. A fração grossa é composta de quartzo (95 a 99%), 

com ocorrência (1 a 5%) de nódulos de Fe vermelhos. Os grãos de quartzo são 

moderadamente a bem selecionados, com forma variando de subangular a bem arredondados. 

Os componentes apresentam distribuição relativa dos tipos pórfiro-quitônica-gefurica ou 

gefurica-quitônica, com microestruturas grãos com pontes e grãos com película e porosidade 

em cavidades, canais e empilhamento simples (nas partes gefúrica-quitônica). 

Foi identificado grande frequência de revestimentos típicos e preenchimentos densos 

completo, ambos de argila com Fe de cores amarela, amarelo-brunada e vermelha, todos não 

laminados ou microlaminados, predominantemente associados à porosidade de empilhamento 

simples (Figura 29). A orientação e extinção é maior e mais nítidas, respectivamente, para as 

zonas amareladas (forte e nítida) quando comparada as vermelhas (fraca e difusa). 

Comparando os 3 Plintossolos (RP5, RP7 - paleoplanície e RP8 - borda do paleodique), o 

perfil RP5 apresentou quantidade ligeiramente superior dessas feições texturais quando 

comparado aos horizontes BE dos demais Plintossolos. De modo menos frequente, nas 

cavidades maiores ocorrem revestimentos típicos de argilas impuras (com presença de 

material grosso) de coloração vermelha com orientação fraca e extinção difusa e, ou ausente. 

Foram também observados preenchimentos densos completo de argila em poros do tipo 

cavidade. Estes apresentam coloração amarelo-brunada, sem laminação e com orientação 

fraca e extinção difusa. 

As feições impregnativas de Fe ainda se mostraram pouco frequentes no horizonte BE 

(1 a 5%). Foram observadas na forma de nódulos típicos, com cores predominantemente 

vermelho-escuro a preta (luz transmitida) e amarelo a vermelho-amarelo (luz incidente), 

sugerindo composição predominante de Fe.Os nódulos são opacos a baixa magnificação e 

bruno-avermelhados em alta magnificação, com contraste de cor distinto a proeminente e 

contornos claros a nítidos. De forma geral, foram observados grãos de quartzo no seu interior 

semelhantes a matriz adjacente, indicando sua natureza autóctone. Para o RP7 também foram 

observados alguns nódulos sem grãos de quartzo. Esses apresentaram maior grau de 

impregnação e opacidade, contornos nítidos e contraste de cor proeminente. No RP5 foi 

identificada porosidade cavitária em alguns dos nódulos, presença de preenchimento denso 

completo de material argiloso, cor amarela e orientação forte continua e extinção nítida. 
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Figura 29 - Fotomicrografias das principais feições pedológicas identificadas nos horizontes BE dos Plintossolos 

da paleoplanície área 1. A = prenchimento e revestimento microlaminados de argila e Fe, horizonte 

BE do RP5; B = foto anterior cruzados; C = prenchimento e revestimento de argila e Fe, horizonte 

BE do RP7 

 

Os horizontes Bt apresentam fração grossa composta por quartzo (70 - 80%), com 

grãos moderadamente selecionados  forma variando de subalongado a esféricos, subangular a 

bem arredondados e lisos (Figura 30). Estes horizontes tem uma maior quantidade de nódulos 

de Fe (20% a 30%), principalmente nos horizontes 2Btgf, 3Btgf e 4Btgc. 

 De modo geral, a fração fina está associada a material grosso de forma mais densa, 

conferindo distribuição relativa gefúrica, quitônica-gefúrica ou porfiro-quitônica-gefúrica, e 

grande quantidade de fábricas birrefringentes dos tipos granoestriada, poroestriada e salpicada 

grânida e, ou mosaico. Apenas no horizonte 2Btgfx do RP8 não foram observadas fábrica 

birrefringente, o que pode ser atribuido aos menores teores da fração fina (15%). 
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Figura 30 - Fotomicrografias dos horizontes Btgf Plintossolos da área 1.  A = Preenchimento de silte e argila, 

horizonte Btgf1 RP7 Plintossolo paleoplanície área 2, B = Fotomicrografia anterior com nicóis 

cruzados; C = Preenchimento de argila, Fe e areia, do horizonte Btgf em cavidade do 2Btgf  RP7 

Plintossolo; D = Fotomicrografia anterior com nicóis cruzados, E = T-transição ente o horizonte 

Btgf e 2Btgf do RP5 Plintossolo da paleoplanície área 1, note-se a diferença no tamanho de grãos da 

fração grossa, nódulo e prenchimento e F = Detalhe em maior aumento do preenchimento de argila 

e Fe concêntrico evindenciando vários ciclos de argiluviação e concentração de Fe (oxidação), 

horizonte Btgf RP5 Plintossolo paleoplanície 
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As distribuições relativas são gefúrica, porfírica, quitônica-gefúrica e porfírica-

gefúrica-quitônica, a variação nos tipos pode ser atribuído aos teores da fração fina nestes 

hotizontes. Para os horizontes com conteúdos da fração fina de 15%, foram observados 

microestruturas apedais dos tipos grãos com película e grãos com pontes. E para os com 

conteúdo superior a 15% foram identificados cavitária, massiva e blocos subangulares com 

baixa pedalidade. 

As principais feições pedológicas identificadas foram dos tipos textural, na forma 

de revestimento, preenchimento e amorfas nódulos de Fe. Os revestimentos são típicos e 

crescente de argila bruno-amarelada ou amarelada, principalmente associada a cavidades ou 

como revestimento de grãos. São predominantemente laminados ou microlaminados, com 

orientação fraca a moderada e extinção difusa. Ocorrem ainda, em menor frequência, 

revestimentos com orientação forte e contínua e extinção nítida. Nas maiores cavidades do 

horizonte 2Btgf do RP7 ocorrem revestimentos típicos de argilas impuras (presença de 

material grosso) de coloração vermelha, não laminados, com orientação fraca e extinção 

difusa ou ausente. Em relação aos preenchimentos de argila e Fe foi observado o predomínio 

do tipo denso-completo em cavidades e canais. Com coloração amarelo-brunada, são não 

laminados ou microlaminados, com orientação fraca e extinção difusa ou ausente. Ocorrem 

ainda preenchimentos denso-completo ou incompletos de mistura de material de fino e 

distribuição relativa porfírica aberta, de coloração brunada, ocorrendo ocasionalmente em 

grandes cavidades e canais. 

A extinção difusa ou ausente dos preenchimentos e revestimentos de argilas dos 

horizontes Bt se assemelham aos revestimentos granulados grainy cutans descrito por 

Brinkman et al. (1973) e observados por outros autores em solos com plintita (BATISTA; 

SANTOS, 1995; BOIXADERA et al., 2003; SCARCIGLIA;TERRIBILE; COLOMBO, 

2003). A baixa extinção dessas feições pode estar associada a alteração pelo processo de 

ferrólise (BRINKMAN et al., 1973, CHARTRES,1987; BRAVARD; RIGHI, 1990; STOOPS, 

et al., 1994) e não como diferença durante a argiluviação, e caracterizam iluviações antigas 

(SCARCIGLIA;TERRIBILE; COLOMBO, 2003). Contudo, outros fatores podem estar 

contribuindo na redução da orientação e extinção dessas feições texturais, tais como: a) 

presença de quartzo microcristalino depositados juntamente com a argila iluvial 

(CHARTRES, 1987); e, ou b) deposição da argila por fluxo de água lateral (BOUMA; FOX; 

MIEDEMA, 1990). 
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2.3.4.1.2 Solos da área 2 sistema pedológico Pirizal 

 

2.3.4.1.2.1 Planossolos dos paleodiques  

 

A características micromorfológicas dos solos da área 2 - Sistema pedológico Pirizal, 

são semelhante as dos solos da área 1. Porém em estágio de evolução distinto, o que pode ser 

atribuído aos paleodiques apresentarem estágio intermediário de dissecação e as lagoas ainda 

ser um ambiente de sedimentação ativa (Tabela 8). 

Os horizontes E apresentam fundo matricial formado de 55 a 70 % por fração grossa, 5 

a 10 % de fração fina e 25 a 35 % de poros. O material da fração grossa é composto de 70 a 

94 % de grãos de quartzo, nódulos de Fe-Mn de 5 a 30% e ainda ocorrendo 1 % de 

fragmentos de carvões no RP1 Planossolo Nátrico do paleodique 2. Os grãos são 

moderadamente selecionados, predominantemente arredondados a bem arredondados, 

esféricos a subesféricos, com bordos lisos. Ocorre distribuição relativa predominante mônica 

e nas zonas com maiores teores de material fino associadas a ocorrência de nódulos de Fe-Mn 

são dos tipos gefúrica-quitônica, mônica-gefúrica, e porfírica-quitônica-gefúrica. Foi 

observada fábrica birrefringente apenas no horizonte E do RP23 Planossolo do paleodique 1, 

do tipo granoestriada (Figura 31). 

A fração fina tem coloração amarelada com pequenos domínios vermelhos (luz 

incidente), sob luz transmitida apresentam com coloração bruno-avermelhado escuro 

granoestriada.A microestrutura é de grãos simples, grãos com pontes e grãos com películas e 

a porosidade de empilhamento simples (empacotamento). Nos solos dos paleodiques 1 - RP23 

e 2 -RP1 ocorre poros do tipo cavidades, câmaras, fissuras e canais nas zonas de maior 

concentração de material fino. 

As feições pedológicas identificadas são dos tipos revestimentos, preenchimentos de 

argila e Fe e nódulos de Fe-Mn. Os revestimentos típicos de argila ocorrem de forma 

frequente, apresentam coloração predominantemente vermelho-amarelada (fraca orientação e 

extinção ausente ou difusa), ocorrendo ainda vermelhos (não orientada e extinção ausente) e 

amarelos (fraca orientação e extinção ausente ou difusa). São típicos, não laminados e 

ocorrem em cavidades.Os revestimentos vermelhos de Fe (luz incidente) são comuns nos 

horizontes E dos solos dos paleodiques 1 e 2, observados apenas em canais de raízes. Sua 

ocorrência está provavelmente relacionada à precipitação de Fe, devido a maior oxigenação 

promovida pelas raízes das plantas (MENDELSSOHN; KLEISS; WAKELEY, 1995). São 

escuros e opacos em luz transmitida e com forte impregnação (Figura 31). 
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Tabela 8 - Descrição micromorfológica dos principais horizontes dos solos da área 2 Sistema pedológico Pirizal                         (continua) 

Hor. 

Componentes Feições pedológicas 

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Rev. Preenc. Nódulos 

RP23 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

Ec 

55% 

70% quartzo 

30% nódulos Fe 

10% 

35% 

emp simples, 

cavidades e 

fissuras 

argila e Fe Fe 

apedal, 

gr pontes, 

gr película, 

Pedal e 

bl sub 

gefúrica-quitônica 
granoestriada e 

poroestriada 

2Ecb 

55% 

69% quartzo 

30% nódulos Fe 

1% raízes 

15% 
30% 

emp. simples 
- - Fe 

apedal e 

gr película 
mônica-quitônica - 

RP1 - Planossolo Nátrico Órtico arênico 

E 

55% 

94% quartzo 

5% raízes 

1% carvões 

10% 

35% 

emp. simples, 

cavidades e 

canais 

- argila e Fe - 
apedal e 

gr pontes 
mônica-gefúrica - 

BE 

55% 

98% quartzo 

1% nódulos Fe 

1% carvões 

15% 

30% 

emp. simples 

e 

cavidades 

argila e Fe - Fe 

apedal, 

gr pontes 

e 

gr película 

gefúrica-quitônica 

granoestriada 

poroestriada 

e 

salpicada mosaico 

Btgfnx1 

45% 

84% quartzo 

15% nódulos Fe 

1% carvões 

35% 

20% 

fissuras, 

canais, 

cavidades e 

câmaras 

argila e Fe Fe 
Pedal e 

prismática 
porfírica-gefúrica 

granoestriada, 

poroestriada 

e 

salpicada mosaico 
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Tabela 8 - Descrição micromorfológica dos principais horizontes dos solos da área 2 Sistema pedológico Pirizal                       (conclusão) 

Hor. 

Componentes Feições pedológicas 

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Ver. Preenc. Nódulos 

RP16 - Planossolo Nátrico órtico arênico 

Ec 

70% 

90% quartzo 

10% nódulos Fe 

5% 
25% 

emp. Simples 
- Fe 

apedal 

gr simples, 

gr pontes e 

gr película 

mônica 

e 

porfírica-quitônica-

gefúrica 

- 

B/E 

65% 

90% quartzo 

10% nódulos Fe 

15% 

20% 

cavidades e 

canais 

argila e Fe - Fe 

Pedal, 

bl sub e 

cavitária 

porfírica-gefúrica-

quitônica 
- 

2Btgfn 

25% 

80% quartzo 

20% nódulos Fe 

45% 

30% 

canais, 

cavidades, 

câmaras e 

fissuras 

argila e Fe Fe 

pedal, 

bl sub 

e 

prismática 

porfírica 

porestriada, 

granoestriada, 

salpicada granida, 

e 

salpicada mosaico 

3Eb 
70% 

100% quartzo 
5% 

25% 

emp simples, 

cavidades e 

canais 

argila e Fe - 

apedal, 

gr película 

e 

gr pontes 

mônica-quitônica-

gefúrica 

granoestriada 

e 

salpicada mosaico 

3Btgf 

55% 

95% quartzo 

5% nódulos Fe 

25% 

20% 

fissuras, 

cavidades e 

canais 

argila e Fe Fe 
Pedal e 

fissural 
porfírica 

poroestriada, 

granoestriada, 

salpicada granida, 

e salpicada mosaico 

F.G. = Fração grossa; F.F = Fração fina; P = Porosidade; Rev. = Revestimento; Preenc. = Preenchimento; Micro. = Microestrutura; Dist. relativa = Distribuição 

relativa e Fábrica-b = Fábrica birrefringente 
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Figua 31 - Micrografias dos horizontes e e Eb dos Planossolos dos paleodiques da área 2. A = RP16 horizonte E, 

nódulo de Fe-Mn com grãos de quartzo semelhantes aos da matriz, com bordas irregulares e limites 

difusos, em processo de formação e zona de depleção de Fe e argila; B = RP1 horizonte E 

preenchimento de argila e areia e nódulos em início de formação; C = RP16 horizonte 3Eb 

revestimentos de argila, Fe e matriz de depleção de Fe e argila e D = Micrografia anterior com nicóis 

curzados; E = RP23 horizonte E, raízes ativas e revestimento de Fe, formado  a partir da oxigenação 

por de raízes e F = RP23 horizonte 3Ecb, fragmentos de raízes e revestimento de argila e Fe 

 

Os preenchimentos são densos incompletos, composto de material organo-mineral e 

material grosso, com distribuição relativa porfírica (Tabela 8). Contudo, há ocorrência de 

preenchimentos dessa natureza com distribuição em camadas crescentes. Os excrementos 

recentes apresentam fraco grau de coalescência, coloração bruno-avermelhado, formas 
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esféricas, bordos lisos e limites nítidos, ausência de porosidade interna e preenchendo poros 

predominantemente do tipo cavidade. 

Os nódulos são típicos, com coloração bruno-avermelhado escuro, opacos em baixa e 

alta magnificação (vermelho e amarelado, luz incidente), com grãos idênticos aos observados 

na matriz adjacente. 

 Os horizontes Eb são bastante semlhantes aos E os revestimentos típicos de argila, 

apresentam coloração amarelada, não laminados e ocorrem em canais e cavidades. Possuem 

orientação fraca e extinção ausente (Tabela 8). Os preenchimentos são raros, não laminados e 

possuem orientação fraca e extinção ausente. São denso-completos composto por argila e 

material grosso (silte e areia fina). 

Em relação aos horizontes Btgf a os componetes apresentam proporção de 25 a 55 % 

de fração grossa, fina de 25 a 45 % e porosidade de 20 a 30 %. A fração grossa é composta de 

grãos de quartzo (80 a 95 %) e nódulos de Fe-Mn (5 a 15%) e 1% de fragmentos de carvões 

no solo do paleodique 2. Os grãos de quartzo são pobremente selecionados, 

predominantemente angulares a arredondados, subalongados a esfericos, com bordos lisos no 

RP1 paleodique 2, E no RP16 plaeodique 3 são pobremente selecionados e 

predominantemente arredondados a bem arredondados, esféricos a subesféricos, com bordos 

lisos (Figura 32). 

As microestruturas são prismática, blocos subangulares e fissural de moderada 

pedalidade e grau de acomodamento. Foi observada porosidade interagregado 

predominantemente dos tipos fissuras, canais e camaras e porosidade intra-agregado dos tipos 

cavidades e fissuras.  

As feições pedológicas identificadas são dos tipos textural (revestimento e 

preenchimento), amorfas e excrementos. Os revestimentos típicos de argila são frequêntes, 

apresentam predominantemente coloração amarela, ocorrendo ainda vermelho-amarelada. São 

não laminados e ocorrem em cavidades e fissuras. Os revestimentos possuem fraca orientação 

e extinção difusa ou ausente no RP16, alguns dos revestimentos dos horizontes Btgfnx1 do 

RP23 paleodique 1 e RP1 paleodique 2 aextinçãoé nítida,forte e continua (Figura 32). 
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Figura 32 - Fotomicrografias dos horizontes Btgfn dos Planossolos dos paleodiques área 2. A = RP1 horizonte 

Btgfnx1, fragmentos de raízes e excrementos; B = RP1 horizonte Btgfnx1, revestimento de argila e 

Fe com extinção nítida, forte e contínua; C = RP16 horizonte 2Btgfn, fissura, matriz de depleção de 

Fe-Mn e nódulo de Fe-Mn em formação com grãos semelhantes a matrzi, borda irregular e limite 

difuso e D = Fotomicrografia anterior com nicóis cruzados 

 

Os preenchimentos densos incompletos são compostos por material fino e grosso, 

apresentando coloração bruno-amarelada e ocorrendo em canais. Os densos completos são 

compostos por material fino (argila), ocorrendo em fissuras e cavidades, apresentando 

coloração vermelho-amarelada. São não laminados, com orientação fraca e extinção ausente. 

Porém ocorre em menor proporção prenchimentos com extinção nítida, forte e contínua, como 

no horizonte Btgfnx1 do Planossolo do paleodique 2 (Figura 32). Os excrementos recentes 

apresentam fraco grau de coalescência, coloração bruno-avermelhado, formas esféricas, 

bordos lisos e limites nítidos, ausência de porosidade interna e ocorrem preenchendo os poros 

do tipo câmara. Associados aos excrementos são encontrados pequenos fragmentos de raízes. 
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Os nódulos são típicos, com coloração amarelada (luz incidente) e vários tons de 

vermelho (luz incidente), sendo mais escurecidos sob alta magnificação. No horizonte 2Btgf 

do RP16 os nódulos estão presentes em maior frequência, de coloração amarelada (luz 

incidente) e avermelhada (luz transmitida), escuros e opacos em baixa magnificação e bruno-

avermelhado em alta magnificação, com grãos de quartzo idênticos aos observados na matriz 

adjacente. 

 

2.3.4.1.2.2 Plintossolo da lagoa 2 

 

O horizonte Bg2 tem fundo matricial composto por 40% de material grosso quartzoso, 

45% de material fino e 15% de poros (Tabela 9). A fração grossa é composta de 100% de 

grãos de quartzo, não sendo observadas áreas com concentração de nódulos. Os grãos são 

pobremente selecionados, predominantemente subangulares a bem arredondados, 

subalongados a esféricos, com bordos lisos. A fração fina tem coloração bruno-amarelada 

clara (luz transmitida), caracterizando a matriz de depleção. Próxima as cavidades e poros, o 

material fino se mostra como feição pedológica principalmente de hiporevestimento. 

Apresentam domínios com fábricas birrefringentes do tipo granoestriada, poroestriada e 

uniestrial, como reflexo da provável gênese relacionada ao processo de deposição no 

momento de sua formação. A distribuição relativa é porfírica (Tabela 9). 

 A microestrutura é composta por blocos subangulares e angulares de moderada 

pedalidade e parcilamente acomodados. Foi observada porosidade inter-agregado 

predominantemente dos tipos canal e fissuras, sendo identificados de forma menos expressiva 

cavidade e câmaras. Para os poros intra-agregado predominam microfissuras e pequenas 

cavidades e câmaras. 

 As feições pedológicas identificadas são dos tipos textural (revestimentos) e amorfa. 

Os revestimentos são frequentes (5-10%) típicos de argila impuras, provavelmente mistura de 

argila e silte (Figura 33). São não laminados, com coloracão amarelada, de pouca espessura e 

apresentando orientação fraca e extinção difusa. 

A feição amorfa impregnativa é representada por abundantes hiporrevestimentos e 

revestimentos por atividade de oxigenação de raízes que apresentam coloração avermelhada, 

distribuídos em todos os tipos de porosidade, com ausência de opacidade e moderado grau de 

impregnação. Em relação a matriz de depleção adjacente, o hiporrevestimento apresenta baixa 

variabilidade, contraste proeminente e limite difuso. 
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Em relação a matriz de depleção adjacente, o hiporrevestimento (Figura 33) apresenta 

baixa variabilidade, contraste proeminente e limite difuso. Foram ainda identificados 

excrementos biológicos recentes com fraco grau de coalescência, coloração bruno-

avermelhado, formas esféricas, bordos lisos e limites nítidos e ausência de porosidade interna. 
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Tabela 9 - Descrição micromorfológica Plintossolo da lagoa 2 da área 2 - Sistema pedológico Pirizal 

Hor. 

Componentes Feições pedológicas 

Micro. Dist. relativa Fábrica-b 
F.G. F.F. P. Rev. Preenc. Nódulos 

RP18 - Plintossolo Háplico Eutrófico petroplíntico 

Bg2 
40% 

100% quartzo 
45% 

15% 

canais, 

fissuras, 

cavidades e 

câmaras 

argila, silte e 

Fe 
- - 

pedal 

bl sub 

e 

bl ang 

profírica 

granoestriada, 

proestriada 

e 

uniestridada 

2Cg2 
70% 

100% quartzo 
5% 

25% 

emp simples 
- - 

apedal e 

gr simples 
quitônica-gefúrica - 

3Btgc 

70% 

80% quartzo 

20% nódulos Fe 

30% 

10% 

fissuras, 

cavidades, 

câmaras e 

fissuras 

argila e Fe 
argila,  Fe e 

silte 
Fe 

Pedal e 

bl ang 
porfírica 

granoestriada, 

parelelaestriada, 

salpicada granida, 

salpicada mosaico e 

salpicada granida 

4Btgc 

60% 

90% quartzo 

10% nódulos Fe 

15% 

25% 

emp simples 

e 

cavidades 

argila e Fe Fe 

apedal, 

gr película, 

gr pontes, 

pedal e 

bl sub 

gefúrica-quitônica - 

F.G. = Fração grossa; F.F = Fração fina; P = Porosidade; Rev. = Revestimento; Preenc. = Preenchimento; Micro. = Microestrutura; Dist. relativa = Distribuição relativa e 

Fábrica-b = Fábrica birrefringente; emp = empelhamento; gr = grãos; bl = blocos; sub =  subangulares; ang = angulares 
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Figura 33 –Fotomicrografias do horizonte Bg2 RP18 Plintossolo lagoa 2. A = ex-excrementos  e r- revestimento 

de Fe, argila e silte e B = hi-Hiporevestimento de Fe e p- macroporo 

 

Nos horizontes 2Cg o fundo matricial é composto por 70% de material grosso de 

quartzo, 5% de material fino e 25% de poros. Os grãos de quartzo são bem selecionados, 

predominantemente arredondados a bem arredondados, subalongados a esféricos, com bordos 

lisos (Figura 34). 

 

  

Figura 34 - Fotomicrografias do horizonte 2Cg1 RP18 Plintossolo lagoa 2. A = Distribuição relativa quitônica-

gefúrica, grãos de quartzo bem selecionados e B = Fotomicrografia anterior com nicóis cruzados 

 

 A fração fina tem coloração bruno-escuro (luz transmitida), isotrópico com ausência 

de feições pedológicas e fábricas birrefringentes. A distribuição relativa é quitônica-gefúrica 

(Figura 34). A microestrutura é apedal e composta por grãos simples. Foi observada 

porosidade de empilhamento (empacotamento) simples e raros canais, provavelmente de 

origem biológica. 

Os horizontes Btgc tem fundo matricial composto por 60% de material grosso, 30% de 

material fino e 10% de poros. A fração grossa é representada por grãos de quartzo (80%) e 
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nódulos de ferro (20%). Os grãos de quartzo são mal selecionados, predominantemente 

subarredondados a bem arredondados, esféricos a subesfericos com bordos lisos. 

 A fração fina é de cor bruno-amarelada, caracterizando a matriz de depleção, com 

zonas avermelhadas (luz transmitida) que estão próximas aos nódulos de ferro. Apresentam 

domínios anisotrópicos relacionados a fábricas birrefringentes predominantemente 

granoestriada, ocorrrendo ainda dos tipos salpicada mosaico e granida e paralela estriada 

(Figura 35). A microestrutura é do tipo por blocos angulares fracamente desenvolvidos e 

parcialmente acomodados. Foi observada porosidade inter-agregado predominantemente do 

tipo fissura, sendo identificados ainda camaras e cavidades. Para os intra-agregado, 

predomina microfissuras e em menor expressão há ocorrência de pequenas cavidades e 

câmaras (Tabela 9). 

 As feições pedológicas identificadas são dos tipos textural (revestimentos e 

preenchimentos) e amorfa. Os revestimentos típicos e os preenchimentos denso-contínuos são 

compostos de argila puras e impuras (provavelmente silte) microlaminados e não laminados, 

de coloracão bruno-amarelada clara e vermelha, associados principalmente à porosidade 

cavitaria, com orientação fraca e extinção difusa. Ocorrem ainda em baixa frequência 

revestimentos de Fe e preenchimentos não laminados com orientação forte e contínua e 

extinção nítida. 

 As feições amorfas se apresentam ocasionalmente como hiporrevestimentos 

distribuídos em cavidades. Possuem opacidade caracterizada por varios tons de vermelho 

evidentes em baixa magnificação, fortemente a moderadamente impregnados. Apresentam 

variabilidade baixa, contraste proeminente e limites dos tipos clara ou difusa, em relação a 

matriz adjacente de depleção. 

 Os nódulos são típicos apresentando halo, fortemente impregnados e opacos em alta e 

baixa magnificação, de coloração preta (luz transmitida) e vermelha-amarela (luz incidente) 

principalmente nos bordos. Todos os nódulos encontram-se com bordos serrilhados e 

apresentam desprendimento de fragmentos em direção à matriz do solo (Figura 35). 

Apresentam porosidade cavitária e fissural. Os nódulos apresentam material orientado em seu 

entorno, dando idéia de seu antigo contorno. 
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Figura 35 - Fotomicrografias dos horizonte Btgc RP18 Plintossolo lagoa 2.A = Horizonte 3Btgc, revestimento de 

Fe e preenchimento de argila e Fe;  B = A luz polarizada e B com nicóis cruzados; C = Horizonte 

3Btgc nódulo de Fe, note-se grãos de quartzo semelhantes a matriz evidência de formação origem 

autóctone e fisuras, desprendimento de material  e formação de halo de dissolução evidências de 

degradação por mudança na hidrologia do solo; D = Fotomicrografia anterior com nicóis cruzados 

 

Os nódulos encontram-se em um estágio mais avançado de degradação em relação aos 

nódulos presentes nos outros solos da área 2. Os bordos corroídos e serrilhados, halos, 

desprendimento de fragmentos, presença de material fino impregnado de coloração vermelha 

corroboram essa afirmação (Figuar 35). Estes nódulos se assemalham aos que ocorrem no 

horizonte 4Btgc do RP7 na paleoplanície da área 1. 
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2.3.4.1.3 Micromorfologia das feições redoximóficas relictuais e contemporâneas 

 

2.3.4.1.3.1 Feições redoximórficas relictuais 

 

Nos solos estudados ocorrem nódulos de forma irregular e esférica, formados por 

processos atuais e pretéritos. Nos solos do sistema pedológico Carrapatal os nódulos 

(petroplintitas) dos horizonte Btgfnx1, 2Btgf, 3Btgf e 4Btgc dos Plintossolos da paleoplanície 

da área 1 e 3Btgc e 4Btgc dos Plintossolos das lagoas da área 2 são de forma irregular e cores 

vermelho, vermelho-amarelado e bruno e foram formados no passado sendo nódulos relictuais 

autóctones.Com execeção dos nódulos dos horizontes C do perfil RP20 Neossolo 

Quartzarênico apresentam forma esférica, mas sua origem é alóctone, 

O processo de formação foi pelo mecanismo de epissaturação com formação dos 

nódulos (petroplintitas) no interior da matriz dos solos (SMECK; RUNGE, 1973; PIPUJOL; 

BUURMAN, 1994; VEPRASKAS, 1996; HOBSON; DAHLGREN, 2001 VEPRASKAS; 

LINDBO, 2012), evidenciado pela semelhança dos grãos de quartzo dos nódulos e da matriz 

dos solos (Figura 36). Os nódulos dos horizontes Btgfnx1 RP8 e 2Btgf dos três Plintossolos 

da área 1 são relictuais e estáveis nas condições hidrológicas atuais, aprentando borda lisa e 

limite abrupto (TUCKER et al., 1993; VEPRASKAS, 1996; VEPRASKAS; LINDBO, 2012). 

Os nódulos dos horizontes 3Btgf e 4Btgc dos Plintossolos da área 1 e dos 3Btgc e 4Btgc dos 

Plintossolos da área 2 (Figura 36) são relictuais e estão em degradação devido a que as 

condições hidrológicas atuais não favorecerem a establidade dessas feições (THOMAS, 

1994). Esta conclusão é fundamentada na micromorfologia dos nódulos, que apresentam 

bordas serrilhadas com desprendimento de material do nódulo, halo de dissolução e 

porosidade no intra-nodular. 

Os processos de formação destes nódulos foram a plintização pelo mecanismo de 

epissaturação e posterior petroplintização, endurecimento do nódulo (ESWARAN et al., 

1990), por ciclo de umidecimento e secagem (PHILLIPS, 2000) sem variações significativas 

nas condições de oxi-redução. O processo de petroplintização provavelmente por mudanças 

climáticas que ocorreram durante o quaternário, as quais o clima na região do Pantanal era do 

tipo semi-árido. 
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Figura 36 - Fotomicrografias de nódulos relictuais em degradação e em estabilidade com as condições 

hidrológicas atuais. A = Horizonte 4Btgc Plintossolo paleoplanície área 1, d- desprendimento de 

material do nódulo e borda rugosa (serrilhada), h- halo goethítico de dissolução e p- poro no 

interior do nódulo; B = Horizonte 3Btgc Plintossolo lagoa 2 da área 2,  f-fissuras, h-halo de 

dissolução e p- poro no interior do nódulo; C = Fotomicrografia anterior detalhe, d- 

desprendimento de material do nódulo, h-halo de dissolução e f- fissura; D = Horizonte 3Btgc 

Plintossolo lagoa 2 da área 2, detalhe d- desspredimento de matrial do nódulo e b- borda rugosa 

(serrilhada), E = Horizonte 3Btgf Plintossolo área1, b-antiga borda do nódulo; F = Transição 

horizonte Btgf1 - 2Btgf do RP7(Btgf1 parte superior e 2Btgf  parte inferior da fotomicrografia), b- 

limite abrupto e borda lisa, evidência da formação relictual e de estabilidade do nódulo ;G= 

Horizonte 2Ebc Planossolo RP23 área 2, b- borda rugosa (serrilhada) e d-desprendimento de 

material do nódulo; H = Horizonte 2Btgf Plintossolo RP7 área 1, b- limite abrupto (nítido) e borda 

lisa, evidência da formação relictual e de estabilidade do nódulo; I = Horizonte 2Btgf Plintossolo 

RP5 área 1, b- limite abrupto (nítido) e borda lisa, evidência da formação relictual e de estabilidade 

do nódulo 
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2.3.4.1.3.2 Feições redoximóficas contemporâneas 

 

As feições redoximórficas contemporâneas que ocorrem nos solos estudados são 

nódulos (plintitas), revestimentos e hiporrevestimentos. Os nódulos dos horizontes Btgf1 

2Btgf, 3Btgf e 4Btgc da área 1 são de forma irregular com formação in situ. Enquanto que os 

nódulos dos horizontes E, BE e Btgf da área 2 apresentam forma irregular e esférica, com 

cores vermelho, vermelho-amarelado, bruno e preta e fromação in situ. 

Nódulos em formação apresentam borda com limites difusos, ocorrendo conjunto com 

outras características como hiporrevestimentos em canais de raízes mortas e revestimentos de 

canais de raízes ativas. Estes tipos de feições redoximórficas são contemporâneas em 

formação pelo processo de epissaturação nas condições hidrológicas atuais que ocorre nos 

horizontes E, BE e Btgf1 (Figura 37). Já os revestimentos que ocorrem nos horizontes 3Bg 

Gleissolo da planície atual do rio Cuiabá, solos pouco evoluídos formados a partir de 

sedimentos recentes, estão sendo formados pelo mecanismo de endossaturaçaõ. E os 

revestimentos dos horizontes E, Bg2, 3Btgc e 4Btgc Plintossolo da lagoa 2 da área 2 e 4Btgc 

Plintossolo da paleoplanície da área 1, são feições redoximórficas contemporâneas e formadas 

pelo mecanismo de endossaturação do solo por flutuação do nível do lençol freático (Figura 

37). O Fe oriunda da degradação das petroplintitas destes horizontes é mobilizado e 

precipitado na forma de revestimentos no mesmo horizonte. 
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Figura 37 - Feições redoximórficas contemporâneas. A = Gleissolo planície atual do rio Cuiabá, revestimento de 

Fe-Mn formado por endossaturação; B = Detalhe micrografia anterior com nicóis cruzados; C= 

Horizonte Bg2 RP18, revestimento de Fe, com formação devido atividade de raízes por oxigenação; 

D =Horizonte Bg2 RP18, revestimento de Fe, com formação devido atividade de raízes por 

oxigenação; E= revesrtimentos horizonte 4Btgc Plintossolo paleoplanície da área 1, d- depleção na 

matriz e r- concentração no poro na forma de revestimento e F = Fotomicrografia anterior com nicóis 

cruzados 
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2.3.5 Cronologia 

 

As idades relativa dos nódulos e absoluta da matriz de alguns dos solos estudados, 

sugerem que alguns nódulos (petroplintitas) que ocorrem em horizontes mais profundos sejam 

relíquias de oscilações paleoclimáticas que ocorreram durante o Quaternário, com climas mais 

secos. Os nódulos do horizonte 4Btgc do Plintossolos da área 1 apresentaram idade relativa 

por datação C
14

 – AMS (Tabela 10) de 12,330 +/- 50 AP, o que pode ser associado a um 

clima mais seco que o atual 40000-8000 AP (STEVAUX, 2000) e de 45000-19500 AP 

(WHITNEY, et al., 2011), no Pleistoceno. Enquanto que os nódulos do horizonte Btgf2 da 

área 1 com idade relativa de 3050 +/- 30 AP, Ec, 2Ecb e 3Ecb dos Planossolos da área 2 com 

idade relativa de 1210 +/- 30 AP, 1720 +/- 30 AP, 3030+/- 30 AP  e 2700 +/- 30 AP 

respectivamente, relacionados ao clima quente e seco 3500-1500 AP durante o Holoceno, de 

3500-1500 AP (STEVAUX, 2000), 10000-3000 AP (WHITNEY, et al., 2011) e 5300-2600 

AP (MCGLUE et al., 2012). 

A datação absoluta por LOE do horizonte 3Eb que se encontra acima do 4Btgc dos 

Plintossolos da área 1, apresenta idade de 22000 +/- 7200 AP e os horizontes 2Ecb, 3Cgf e 

3Ecb dos Planossolo da área 2 com idade de 16600 +/- 2700 AP, 21500 +/- 6000 AP e 11000 

+/- 3800 AP (Tabela 10), referente ao período que estes materiais foram depositados. 

Provavelmente este horizonte se formou por processos de depleção de argila, quando estava 

submetido a um regime hidrológico de episaturação (lençol suspenso) e posteriormente foi 

enterrado por um novo ciclo de sedimentação na área. Os horizontes litoplínticos que ocorrem 

nas margens atuais dos rios e em antigos canais, também estão associados a climas secos do 

passado. O horizonte litoplíntico F1 que ocorre na margem do rio São Lourenço com idade de 

9150 +/- 40 AP a uma profundidade de 340 -380 cm e o horizonte litoplíntico F3 do Riozinho 

antigo leito do rio Cuiabá com 8540 +/- 50 AP a uma profundidade de 420 - 450 cm. 

Segundo Eswaran et al. (1990) a rede de cristalização da goethita, com os cristais 

muito próximos um do outro é um dos mecanismos que promovem a rigidez da petroplintita. 

A cimentação e endurecimento da petroplintita resulta do empacotamento fechado dos cristais 

(SCHWERTMANN; CAMBIER; MURAD, 1985). 

O endurecimento das plintitas e consequente transformação em petroplintitas necessita 

de ciclos alternados de umidecimento e secagem. Aparentemente o conteúdo de água no solo 

durante a secagem deve atingir tensões de 1500 kPa, sendo que em solos com regime ústico o 

processo de endurecimento é acelerado (ESWARAN et al., 1990). O clima seco possibilitou a 

formação das petroplintitas a partir de plintitas preexistentes. Ciclos de umidecimento e 
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secagem dos solos proporcionam o endurecimento desses nódulo  (PHILLIPS, 2000), mas 

sem variações significativas nas condições de oxi-redução. Geralmente o endurecimento 

destes materiais ocorre após mudanças na paisagem (ESWARAN et al., 1990). 

Atualmente o regime o de umidade destes solos é áquico o que pode ser a causa da 

perda de rigidez da maioria das petroplintitas, pois os horizontes onde estas ocorrem 

permanecem úmido o ano todo, com o lençol freático permanecendo acima destes horizontes 

por 9 meses no ano (Figura 38). 

 

Tabela 10 - Datação relativa dos nódulos e absoluta da matriz 

Sistema  

Pedológico 

Horizonte Prof. Material Idade relativa 

  

  

cm   
14

C-AMS  LOE 

RP7 - Plintossolo Argilúvico 

Carrapatal 

Btgf2 120 - 140  Nódulos 3050 +/- 30 AP 

 3Eb 170 Matriz 

 

22000 +/- 7200AP 

4Btgc 185 - 210 Nódulos 12330 +/- 50 AP   

RP23 - Planossolo Nátrico 

Pirizal 

Ec 
58 - 70 Nódulos 1210 +/- 30 AP   

70 Carvão 1760 +/- 30 AP 

 
2Ecb 

215 - 260 Nódulos 3030 +/- 30 AP 

 260 Matriz 

 

16600 +/- 2700AP 

                        RP-20 Neossolo Quartzarênico 

Cc3 160 Matriz 

 

4500 +/- 520 AP 

                       RP19-Planossolo Nátrico 

Ec 50 Matriz 

 

1000 +/- 200AP 

3Cgf 220 Matriz 

 

21500 +/- 6000AP 

                       RP18-Plintossolo Háplico 

2Cg2 85 Matriz 

 

7600 +/- 1600AP 

      RP16-Planossolo Nátrico 

Ec 12 - 30 Nódulos 1720 +/- 30 AP 

 
3Ecb 

130 Matriz 

 

11000 +/- 3,800 AP 

105 - 140  Nódulos 2700 +/- 30 AP   

     F3- Plintossolo Pétrico 

Riozinho 3Fb 420 - 450 Litoplíntico 8540 +/- 50 AP 

 
     F1-Plintossolo Pétrico 

São Lourenço 3Fb 340 -380 Litoplíntico 9150 +/- 40 AP 
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Figura 38 - Medidas da oscilação do lençol freático na paleoplanície da área 1 (Plintossolo) no período de 

16/12/2010 a 19/01/2012, Dados fornecidos pelo PELD-UFMT 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os canais dos rios mudam constantemente de posição na planície sedimentar do 

Pantanal por um processo continuado de erosão e deposição. Muitos componentes da 

paisagem (planície, dique e canal) ficam interiorizados em relação ao curso atual e tornando-

se ambientes distintos dos os estágios anteriores de sua formação. Com isso se estabeleceu  

outros processos pedogenéticos, que imprimiram novos atributos nos solos, como também a 

manutenção ou degradação dos atributos formados anteriormente. Os materiais arenosos 

acumulados por processos sedimentares durante os climas semi-áridos do período 

Quaternário, onde a erosão foi mais intensa nas áreas fontes do entorno do Pantanal foram 

retrabalhados, formando a maioria dos horizontes superficiais dos solos da região.  

Posteriormente, ocorreu a superposição dos processos pedogenéticos aos sedimentares, 

com a conseqüente evolução dos solos. O gradiente textural com transição abrupta destes 

solos inicialmente é herdado da dinâmica fluvial, com a evolução dos horizontes Bt pelo 

processo de argiluviação. Em contrapartida o processo de ferrólise causa perdas intensas no 

conteúdo de argila dos horizontes Bt, causando a degradação do topo destes horizontes que 

evoluem para um horizonte BE e com o avanço desses processos ocorre transformação do BE 

em horizonte E (espessamento do horizonte E pela degradação do horizonte Bt), associados à 

formação das feições redoximórficas. 

A dinâmica de formação e degradação das feições redoximórficas é dependente das 

alterações na hidrologia dos solos, causadas pelas mudanças de posição dos cursos d’água 

devido ao processo de avulsão, que é habitual neste tipo de sistema deposicional. 

Outro fator que causa alteração nas condições hidropedológicas são as mudanças 

climáticas, com rebaixamento ou soerguimento do nível de base de erosão. Tais alterações são 

de maior magnitude e alcance em relação às causadas pelo processos de avulsão.  

Os solos estudados passaram por várias fases de pedogênese durante o período 

Quaternário (Figura 39). O principal processo ligado à formação das feições redoximórficas é 

o estabelecimento de condições estágnicas com forte epissaturação dos solos (pseudoglei) 

seguindo a sequência: redução (entre-agregados) → depleção de Fe-Mn (nas bordas do 

agregados) → concentração de Fe-Mn na forma de hiporrevestimentos (intra-agregado) → 

consolidação de nódulos (intra-agregado). Tal mecanismo ocorre atualmente nos horizontes 

BE e Bt, mas já ocorreu em outros horizontes no passado que posteriormente foram 

soterrados, o que pode ser evidenciado pela presença de atributos como horizonte E álbico, 
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transição irregular ou quebrada e nódulos em condições hidropedológicas que não permitem 

mais sua formação e estabilidade em horizontes mais profundos.  

 

Figura 39 - Modelo de evolução dos solos estudados primeira fase de pedogênese. Estágio I início da formação 

do horizonte E. Estágio II degradação do  horizonte Bt com surgimento de depleções de argila nas 

bordas dos agregados , formação do horizonte transicional BE e inicio da formação dos nódulos 

(plintitas). Estágio III avanço da degradação do horizonte Bt com consequente espessamento do 

horizonte E, surgimento do horizonte B/E e  E/B, e sob clima semi-árido endurecimento das plintitas 

e transformação em petroplintitas 

  

As petroplintitas foram formadas a partir da transformação de plintitas por 

endurecimento devido aos ciclos de umidecimento e secagem durante os momentos de climas 

mais secos ao longo do período Quaternário. 

 O mecanismo de endossaturação do solo (glei) causado pela flutuação do nível atual 

do lençol freático, é o responsável pela degradação das petroplintitas relictuais (pseudoglei) 

(Figura 40), que ocorrem nos horizontes enterrados 3Btgf e 4Btgc dos Plintossolos da  área 1, 

2Ecb, 3Ecb dos Planossolos dos paleodiques e 3Btgc e 4Btgc dos Plintossolos das lagoas da 

área 2. E a formação de revestimentos em solos recentes como alguns Gleissolos da planície 

atual do rio Cuiabá e nos horizontes onde está ocorrendo a degradação das petroplintitas. 

Seguindo a sequência: redução (intra-agregado) → de Fe-Mn (intra-agregado) → oxidação e 

concentração de Fe-Mn na forma de revestimento nos macroporos (inter-agregado).  

 O mecanismo de endossaturação é o mecanismo atuante nos horizontes que ocorrem 

comumente abaixo de 100 cm, estando sobre influência direta da zona de flutuação do lençol 

freático. 
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Figura 40 - Modelo de evolução dos solos segunda fase de pedogênese. Estágio IV após a deposição de uma 

nova facie de sedimentos soterrando os solos formados anteriormente, inicia-se uma nova fase de 

pedogênese similar ao estágio I da primeira fase. Estágio V similar ao estágio II da primeira fase, 

porém com inicio da degradação das petroplintitas que ocorrem nos horizontes que foram 

soterrados, devido a mudança na hidrologia destes horizontes. Estágio  IV similar ao estágio III da 

primeira fase, mas com avanço da degradação das petroplintitas dos horizontes enterrados 

 

Por este mecanismo o processo de redução expressa-se no interior do agregado, o que 

afeta a estabilidade das feições que foram formadas quando a região intra-agregado estava sob 

condições mais oxidantes (pseudoglei). 

Alguns componentes da paisagem como as paleoplanícies, paleodiques, paleocanais, 

fitofisionomias e solos (paleossolos) constituem relictos, os quais podem ser usados no 

resgate de informações sobre climas pretéritos que ocorreram no Pantanal. 
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A sucessão de processos deposicionais e pedogenéticos propiciou a formação de solos 

enterrados (paleossolos) com horizonte E álbico, nódulos, transições irregulares e quebradas.  

Os processos de formação e degradação são policíclicos, o que leva a ocorrência de 

feições redoximórficas contemporâneas e relictuais, muitas vezes ocorrendo em um mesmo 

horizonte. Aparentemente, o modelo de evolução destes solos seguiu a sequência de processos 

pedogenéticos de salinização-sodificação-solidização proposto por vários autores 

(FANNING; FANNING, 1989; VAN BREEMEN; BURMAN, 1998; CHADWICK; 

GRAHAM, 2000), com a adição dos processos redoximórficos (gleização, plintização e 

petroplintização) desde os primeiros estágios de desenvolvimento destes solos até o estágio 

atual, quando começa a ocorrer a superimposição destes processos. Os processos de evolução 

desses solos ainda necessitam de estudos mais detalhados para quantificação de quanto cada 

processo influenciou na gênese desses solos. 

O entendimento do funcionamento dos solos na paisagem do Pantanal é 

imprescindível para os estudos ambientais como planos de manejo e análise de impactos 

ambientais em unidades de conservação. Muitas vezes as áreas deixadas para preservação 

possuem solos frágeis e que não englobam uma área representativa do domínio 

morfoclimático em que ocorrem, principalmente em áreas de transição entre domínios 

morfoclimáticos, como é o caso do Pantanal (Cerrados, Chaco, Nordeste semi-árido e região 

periamazônica) com ocorrência de vários ecossistemas aquáticos e terrestres (AB’SABER, 

1988). 

É fundamental que os próximos estudos no norte do Pantanal sejam direcionados 

esforços para a sistematização das informações que foram geradas ao longo de décadas, para 

que isso permita a criação de modelos quantitativos que possam melhor avaliar os processos 

de formação de solos correlacionados com a evolução da paisagem. 
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